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1. Wprowadzenie 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 (zwany dalej 

LPR) opracowany został zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020”, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 

3 lipca 2015 r. oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych 

programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej  

2014-2020. Zgodność struktury LPR z wytycznymi warunkuje jego skuteczną i efektywną 

implementację na gruncie wymogów merytorycznych stawianych Lokalnym Programom 

Rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020. 

Z kwestii teoretycznych, można w tym miejscu przytoczyć definicję samej rewitalizacji. 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne 

lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada 

optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie 

jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, 

prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, 

właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede 

wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów 

rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy 

sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, 

energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych 

i planistycznych)
1
. 

W przypadku Miasta Jelenia Góra opracowanie LPR jest kolejnym elementem służącym 

dynamizowaniu rozwoju lokalnego. Zakłada się, że opracowanie LPR oraz jego wdrożenie 

(poprzez realizację projektów) w sposób znaczący przyczyni się do poprawy jakości życia 

                                                 
1
 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Minister Infrastruktury 

i Rozwoju, Warszawa 2015, s. 5-6. 
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mieszkańców, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej miasta oraz zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się niekorzystnych zjawisk. 

LPR służy identyfikacji obszarów zdegradowanych, na których występują niekorzystne 

procesy, stany kryzysowe dotyczące miejskiej przestrzeni w sferze społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Ponadto, warunkuje 

koordynację działań i współpracę poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta 

oraz przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych na rzecz 

realizacji działań rewitalizacyjnych. Efektem implementacji LPR jest, m.in. odwrócenie 

negatywnych zjawisk i procesów, poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej, 

przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni, zapobieganie zjawisku wykluczenia 

społecznego, ograniczanie patologii społecznych, wzrost jakości życia społeczności lokalnej, 

stymulowanie aktywności społeczności lokalnej, rozwój przedsiębiorczości, zrównoważony 

rozwój społeczno-ekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej. 

Poprzedni Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2008-2013 został 

efektywnie wdrożony, planowane zadania do realizacji wykonane, dostępne środki finansowe 

wykorzystane w całości. Obecny LPR powiązany jest m.in. ze Strategią Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023. W ramach środków 

przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej 

realizowane będą także projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia 

Góra na lata 2015-2023. 

Determinantą trwałego, zrównoważonego rozwoju lokalnego jest współzależność 

i integralność rozwoju w długim okresie, w obszarach podsystemów gospodarczego, 

społecznego i przyrodniczego, mająca swój materialny wyraz w określonym użytkowaniu 

i zagospodarowaniu geograficznej przestrzeni. Rozwój lokalny można, w uproszczeniu, 

rozumieć jako proces zmian zachodzących w mieście lub inaczej określonym lokalnym 

układzie społeczno-terytorialnym charakteryzującym się określonymi cechami przestrzeni, 

gospodarki i kultury oraz lokalną preferencją potrzeb i hierarchią wartości. Istotna wydaje 

się definicja rozwoju lokalnego charakteryzująca go jako proces zróżnicowania i wzbogacania 

aktywności ekonomicznej i społecznej na określonym terytorium, przejawiający 

się mobilizacją i koordynacją własnych zasobów i energii
2
. Należy zauważyć, że w ostatnich 

latach zagadnienia związane z rozwojem lokalnym koncentrują się na poprawie jakości życia 

                                                 
2
 Raszkowski A., Tożsamość terytorialna w odniesieniu do rozwoju lokalnego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii 

i praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, A. Raszkowski, PN UE nr 332, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 r., s. 36-37. 
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społeczności, która powinna być jednym z efektów tego rozwoju. W świetle przytoczonych 

definicji opracowanie i wdrożenie LPR w Mieście Jelenia Góra koreluje z procesami 

zdiagnozowanymi jako odpowiedzialne za rozwój lokalny. 

 

Andrzej Raszkowski 
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2. Diagnoza społeczno-ekonomiczna miasta 

2.1. Sfera społeczna  

 

Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego 

jest podstawowym i zasadniczo nieodzownym komponentem większości samorządowych 

dokumentów strategicznych, w tym LPR. Jest analizą stanu obecnego, nawiązaniem 

do przeszłości oraz punktem odniesienia na przyszłość. Badania w tej części LPR opierają się 

na metodzie desk research (analiza istniejących i dostępnych dokumentów). Ponadto, 

wykorzystano ogólnodostępne dane statystyk publicznych (np. Bank Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego) oraz materiały dodatkowe udostępnione przez Urząd 

Miasta Jelenia Góra. Wszystkie zjawiska i procesy przedstawione w diagnozie dotyczą 

lat 2004-2014, za wyjątkiem nielicznych sytuacji, w których dane statystyczne nie były 

dostępne. W takim przypadku wykorzystano dane możliwie najnowsze. 

Wśród głównych zadań jednostek samorządu terytorialnego znajdują się projekty 

przyczyniające się do podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej. Mieszkańców Jeleniej 

Góry uznać można za najważniejszy i najcenniejszy zasób miasta. Od ich kreatywności 

i zaangażowania uzależniony jest w dużej mierze zrównoważony rozwój miasta. 

 

Wykres 1 Ludność miasta Jelenia Góra 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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Wykres 2 Ludność miasta według grup wiekowych w 2004 i 2014 r. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 

 

Wykres 3 Struktura ludności miasta z uwagi na wiek zdolności do pracy 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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W całym analizowanym okresie, od 2004 r., ludność Jeleniej Góry zmniejsza się, 

co uznać należy za zjawisko jednoznacznie negatywne. Należy w tym miejscu zaznaczyć, 

że proces ten dotyka większość jednostek samorządu terytorialnego w skali województwa 

dolnośląskiego oraz kraju. Geneza tego zjawiska jest zdywersyfikowana. Najbardziej 

oczywistą przyczyną jest ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji. Kolejną 

przesłanką jest zjawisko suburbanizacji, czyli, przyjmując w uproszczeniu, wyprowadzanie 

się z centrum miasta na tereny podmiejskie. W przypadku Jeleniej Góry mieszkańcy 

przenoszą się do okolicznych gmin, wciąż pracując w mieście, nie są już jednak jego 

mieszkańcami, zaniżając w ten sposób oficjalne statystyki. Zatrzymanie tego procesu, po 

stronie władz lokalnych, przejawiać się powinno działaniami na rzecz podnoszenia ogólnego 

poziomu i jakości życia we wszystkich sferach funkcjonalnych. Analiza ludności miasta pod 

względem grup wiekowych w 2004 i 2014 r. pokazuje nam postępujący i głęboki proces 

starzenia się populacji Jeleniej Góry. W ciągu dziesięciu lat wyraźnie zwiększyła się liczba 

osób starszych w przedziałach 55+. Patrząc na przedziały wiekowe w zakresie 0-29 lat nie 

należy spodziewać się znaczącego wzrostu liczby ludności w najbliższych latach. Pewnym 

rozwiązaniem może być oczywiście ludność napływowa w wieku produkcyjnym, nie można 

jednak przewidywać takiego rozwiązania z dużym prawdopodobieństwem. Uzależnione 

jest ono od pozytywnego wizerunku miasta, jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy. 

 

Wykres 4 Wskaźniki obciążenia demograficznego w mieście 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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Wykres 5 Ruch naturalny ludności w mieście (na 1000 mieszkańców) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
 

Wykres 6 Saldo migracji ludności 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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Struktura ludności miasta z uwagi na wiek zdolności do pracy pokazuje stopniowy, 

ale konsekwentny wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym, jednocześnie zmniejsza 

się liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym. Jest to zjawisko zbieżne z wcześniejszymi 

diagnozami i najbardziej niekorzystne w zakresie jakości i atrakcyjności rynku pracy. Udział 

ludności w wieku przedprodukcyjnym jest w zaistniałej sytuacji stosunkowo stabilny. 

Bezrobocie w mieście na koniec grudnia 2015 r. wyniosło 5,6% i jest ono stosunkowo niskie 

(dla porównania: Wałbrzych 10,4%, Legnica 7,2%, Wrocław 3,4%, Dolny Śląsk 8,6%, Polska 

9,8%). Należy pamiętać również, że wartość wskaźnika powiązana jest ze zmniejszającą się 

liczbą ludności ogółem oraz zwiększającą się liczbą ludności w wieku poprodukcyjnym. 

Pomimo dość korzystnych statystyk zasadne wydaje się podejmowanie działań 

wyprzedzających na rzecz poprawy jakości rynku pracy i stanu struktury pracujących. 

Wskaźniki obciążenia demograficznego w mieście jeszcze wyraźniej pokazują 

zaobserwowane trendy, wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób  

w wieku przedprodukcyjnym jest bardzo dynamiczny. Należy dodać, że znaczenie w tym 

zakresie mają regulacje pozostające w dużym stopniu poza kompetencjami samorządowymi 

(np. wiek emerytalny, polityka prorodzinna szczebla centralnego, ułatwienia dla kobiet, osób 

starszych i niepełnosprawnych na rynku pracy, regulacje rynku kredytów mieszkaniowych). 

Analiza ruchu naturalnego ludności w Jeleniej Górze pokazuje tendencje niekorzystne.  

Na przestrzeni lat 2004-2014 wzrosła liczba zgonów, obniżyła się liczba zawieranych 

małżeństw. Przyrost naturalny pozostawał niezmiennie na ujemnym poziomie. W tym 

miejscu można dodać, że współczynnik dzietności w regionie dolnośląskim kształtuje się 

obecnie na bardzo niskim poziomie, oscylującym wokół 1,3 (zastępowalność pokoleń 

występuje przy wartości 2,1). Jedynym pozytywem z analizy ruchu naturalnego ludności jest 

nieznaczny wzrost liczby urodzeń żywych na 1000 mieszkańców miasta (z 7,2 w 2004 r. do 

8,0 w 2014 r.). W badanym okresie saldo migracji gminnych wewnętrznych oraz 

zagranicznych wykazywało stabilność, jednak pozostawało na ujemnym poziomie. Ujemne 

saldo migracji gminnych wewnętrznych zdaje się potwierdzać wcześniej zasygnalizowane 

zjawisko suburbanizacji. 
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Wykres 7 Pracujący wg PKD 2007 w Jeleniej Górze w 2005 i 2014 r. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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Wg PKD, w Jeleniej Górze w roku 2005 i 2014 najwięcej zatrudnionych było w sektorze 

usług. Taka sytuacja jest stosunkowo korzystna i wskazuje na zaawansowany poziom rozwoju 

miasta (w krajach wysoko rozwiniętych około 70% populacji pracuje w sektorze usług). 

Ponadto udział pracujących w tym sektorze na przestrzeni badanych lat uległ zwiększeniu. Na 

drugim miejscu znalazł się przemysł i budownictwo, z lekkim spadkiem w stosunku do roku 

2005. Najmniej osób pracuje w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, co 

wynika z dominujących w mieście sektorów gospodarki (usługi oraz przemysł  

i budownictwo). 

W latach 2004-2014 liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem zmniejszyła 

się o ponad 50%. Na wykresie bardzo wyraźnie widać również efekty ogólnoświatowego 

kryzysu gospodarczego po roku 2008, który dotknął również Jelenią Górę. Od 2012 r. 

sytuacja ulega poprawie, relacja zarejestrowanych bezrobotnych kobiet do mężczyzn jest 

stabilna. Wzrost bezrobocia niesie za sobą liczne niekorzystne dla miasta zjawiska 

(np. nasilenie patologii społecznych, zubożenie społeczeństwa, procesy wykluczenia 

społecznego, spadek aktywności społeczności lokalnej), jest to więc sfera wysoce wrażliwa 

w kontekście rozwoju społeczno-ekonomicznego. 

 
Wykres 9 Liczba uczniów szkół podstawowych 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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Wykres 10 Liczba uczniów szkół gimnazjalnych 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 

 

Wykres 11 Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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Liczba uczniów szkół podstawowych w latach 2004-2011 zmniejszała się. Od  roku 2011 

zauważa się coroczny wzrost liczby uczniów szkół podstawowych. Wciąż jednak daleko jest 

do osiągnięcia poziomu z roku 2004. Zaobserwowana sytuacja koreluje z wcześniejszymi 

analizami demograficznymi miasta. Kwestia jest o tyle istotna, że dzisiejsi uczniowie szkół 

podstawowych za kilkanaście lat decydować będą o obliczu i koncepcjach rozwojowych 

miasta. Zmniejszanie się ich liczby jest zjawiskiem negatywnym. W przypadku gimnazjów,  

w całym badanym okresie obserwujemy nieustanny spadek liczby ich uczniów. Negatywny 

wymiar tego zjawiska jest analogiczny do problemów liczby uczniów szkół podstawowych.  

W odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych od 2010 r., podobnie jak w przypadku 

gimnazjów, obserwujemy zmniejszanie się liczby ich uczniów. Zatrzymanie i odwrócenie 

tych procesów jest trudne. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych rozwiązaniem może być 

wysoki poziom kształcenia zawodowego, atrakcyjna baza materialna, kształcenie  

w atrakcyjnych zawodach przyciągająca młodzież z innych gmin regionu. W tym kontekście 

jakość sektora edukacji (włączywszy w to placówki szkolnictwa wyższego) mają bezpośredni 

i pośredni wpływ, m.in. na: jakość życia społeczności miasta, szanse rozwojowe, wybory 

inwestycyjne, poziom i jakość wykształcenia, decyzje o miejscu zamieszkania, kreatywność 

mieszkańców, rynek pracy, wizerunek miasta, itd. 

 

Wykres 12 Wykorzystanie placówek stacjonarnej pomocy społecznej 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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Wykres 13 Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
 

Wykres 14 Bezdomni w noclegowniach, domach i schroniskach dla bezdomnych 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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W kwestii wykorzystania stacjonarnych placówek pomocy społecznej zaobserwować 

możemy pewną nierównomierność w analizowanym okresie. Poza latami 2004, 2005, 2011 

oraz 2013 zawsze dostępnych było więcej miejsc niż korzystających z placówek.  

Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej wg kryterium 

dochodowego zmniejsza się. Zaistniałe zjawisko można postrzegać jako pozytywne, 

uwarunkowane pewnym wzrostem zamożności społeczności lokalnej oraz migracjami. 

 Liczba bezdomnych w noclegowniach, domach i schroniskach ma tendencję spadkową 

(poza 2013 r.). Pomimo tendencji spadkowej, zjawisko bezdomności może występować  

z różnym natężeniem w kolejnych latach. Jest to szczególnie niekorzystne w kontekście 

procesów wykluczenia społecznego, rozwarstwienia społecznego, występujących patologii 

społecznych. 

 

Wykres 15 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tyś. mieszkańców 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 

 

Organizacje pozarządowe, jako oddolne inicjatywy społeczności lokalnej są ważnym 

ogniwem w procesie rozwoju miasta. Szczególną rolę pełnią w kształtowaniu kreatywnego 

kapitału ludzkiego w wymiarze lokalnym. Podyktowane jest to, m.in. dużą wrażliwością tych 

organizacji na rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb społecznych. Ponadto, organizacje 

pozarządowe są naturalnym inkubatorem twórczych, innowacyjnych rozwiązań, tolerancji  
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rozwojowe społeczności lokalnych. Obserwuje się wzrost liczby organizacji pozarządowych 

na 10 tys. mieszkańców.  Z 30 NGO na 10 tyś. mieszkańców w roku 2005, liczba ich w 2014 

wzrosła do 40 tyś. Jest to zjawisko pozytywne. Organizacje pozarządowe mogą i powinny 

stanowić naturalne wsparcie dla władz samorządowych, współuczestniczyć w projektach 

istotnych dla rozwoju miasta, rozwiązywać problemy społeczne, wskazywać na kwestie 

szczególnie ważne w obszarze szeroko rozumianego kapitału ludzkiego. 

2.2. Sfera gospodarcza  

 

Wykres 16 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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Wykres 17 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 tyś. mieszkańców 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 

 

Wykres 18 Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości na 10 tyś. mieszkańców w wieku 

produkcyjnym  

 Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 

w analizowanym okresie jest stosunkowo stabilna. W latach 2008-2010 zaobserwować 

można powolny proces wychodzenia z ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, który 

oddziaływał również na jeleniogórską sferę przedsiębiorczości. Wg danych z 2014 r., ponad 

95% osób zatrudnionych było w sektorze prywatnym a niespełna 5% w publicznym. Sfera 

gospodarcza jest kluczowym obszarem funkcjonowania miasta.  

Poddając analizie podmioty gospodarcze według klas wielkości, najwięcej jest 

mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 9 pracowników, co odpowiada ogólnokrajowym 

tendencjom. Liczba mikroprzedsiębiorstw w roku 2014 wzrosła o ok. 20% w stosunku do 

2004 r., co świadczy o postępującym rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Liczba podmiotów 

gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na 10 tyś. mieszkańców uległa 

wyraźnemu zwiększeniu (z 1361 w 2006 r. do 1546 w 2014 r.).  

2.3. Sfera środowiskowa  

 

Wykres 19 Ścieki oczyszczane w ciągu roku, odprowadzone ogółem (dam
3
) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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środowiskowych jest to zjawisko pozytywne. Jest to efektem większej świadomości 

ekologicznej mieszkańców, oszczędnościami zużycia wody w gospodarstwach domowych 

oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii zmniejszających zużycie wody w procesach 

produkcyjnych. 

 

Tabela 1 Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w Mg/r w Jeleniej Górze 

w latach 2008-2014 

Rodzaj zanieczyszczeń 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem 87 959 90 991 100 746 96 795 97 608 97 285 87 294 

ogółem (bez dwutlenku węgla) 347 425 290 268 416 573 458 

nie zorganizowane 17 8 10 10 10 11 9 

dwutlenek siarki 135 129 74 70 97 124 128 

tlenki azotu 90 93 111 89 97 114 77 

tlenek węgla 107 184 91 94 207 320 241 

dwutlenek węgla 87 612 90 566 100 456 96 527 97 192 96 712 86 836 

Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 

 

Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem, w stosunku do 2008 r., zmalała bardzo 

nieznacznie. Podobnie jest w przypadku dwutlenku węgla, który odpowiada za zdecydowaną 

większość zanieczyszczeń w mieście. Pozostałe związki stanowią niewielki odsetek emisji. 

W związku z powyższym kluczowym wyzwaniem w kontekście sfery środowiskowej 

są działania mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla. 

Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków 

transportowych poruszających się po drogach niebędących drogami kolejowymi, w tym po 

torach tramwajowych. Jest to hałas typu liniowego. Stały wzrost liczby pojazdów w mieście 

powodujący wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego spowodował, że zagrożenie hałasem 

komunikacyjnym w ośrodkach miejskich jest dużo większe niż hałasem przemysłowym. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w 2011 r. prowadził badania 

klimatu akustycznego na terenie województwa  dolnośląskiego. W ramach badań WIOŚ 

osiem punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowano na terenie Jeleniej Góry przy ulicach: 

Wrocławska, Wojska Polskiego, Sobieskiego, Wolności, Sobieszowska, Cieplicka, Jana 

Pawła II, Sudecka. Głównym założeniem pomiarów akustycznych było określenie warunków 

panujących w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych i uzyskanie informacji o 

uciążliwości akustycznej analizowanych tras. Badania klimatu akustycznego na terenie 

Jeleniej Góry wykazały, że we wszystkich 8 punktach, przekroczone były wartości hałasu 
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dopuszczalne dla pory dnia (60 dB). Średni poziom równoważny LAeq dla 16 godzin dnia 

przekraczał dopuszczalny poziom hałasu o 1,0 - 11,3 dB. Najwyższe przekroczenia 

odnotowano przy ulicy Wolności (71,3 dB) i przy ulicy Wrocławskiej (71,2 dB). Jednak 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku wartość 

dopuszczalna hałasu dla pory dnia została zwiększona z 60 do 65dB i w wyniku tych zmian 

niedotrzymane były normy dopuszczalnego hałasu już tylko w 5 punktach pomiarowych.  

W świetle powyższego mniejsze były przekroczenia poziomu hałasu i wynosiły od 1,1 do 6,3 

dB
3
. 

Kolejnym zagadnieniem środowiskowym analizowanym na terenie Jeleniej Góry była 

problematyka zagrożenia powodziowego
4
. Przez miasto przepływają rzeki: Bóbr, Kamienna, 

Wrzosówka oraz potoki: Radomierka, Pijawnik, Brocz oraz Sopot. Wszystkie cieki mają 

górski charakter i należą do zlewni rzeki Bóbr, charakteryzują się dużymi spadkami 

powodującymi przy nadmiernych opadach deszczu gwałtowne spływy wód, powodujące 

zalania i podtopienia a przy deszczach nawalnych powodzie. Stany powodziowe są 

krótkotrwałe, jednakże z uwagi na duże spadki powodują duże szkody i zniszczenia w 

mieniu mieszkańców i infrastrukturze technicznej (rejon ulicy Kasprowicza, Sobieszów 

Cieplice). Powodzie występują najczęściej na przełomie czerwca i lipca. Stany powodziowe 

w Jeleniej Górze odnotowano w latach: 2006, 2009, 2010 i 2012. Objętość fali powodziowej 

jest łagodzona o 40-50% poprzez istniejące zbiorniki przeciwpowodziowe w tym 3 zbiorniki 

retencyjne (Bukówka, Sosnówka, Kowary) oraz 5 suchych zbiorników 

przeciwpowodziowych (Krzeszów I i Krzeszów II, Mysłakowice, Sobieszów i Cieplice).  

Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

oraz Państwową Straż Pożarną, na terenie miasta Jelenia Góra nie działają zakłady 

przemysłowe, które wytwarzałyby bądź magazynowały takie rodzaje i ilości substancji 

niebezpiecznych pozwalające zakwalifikować je do zakładów o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia awarii przemysłowej lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii 

przemysłowej. W związku z tym w mieście nie ma ze strony istniejących zakładów 

zwiększonego bądź dużego ryzyka zagrożenia awarią przemysłową. Na terenie miasta 

funkcjonują wyłącznie zakłady przemysłowe i obiekty, w których występują substancje 

niebezpieczne w mniejszych ilościach, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenia dla 

                                                 
3
 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jelenia Góra na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku, 

EKOSTANDARD Pracowania Analiz Środowiskowych, Suchy Las 2013. 
4
 na podstawie: Diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Jeleniej Góry. Zeszyt I, ResPublic, Jelenia Góra 2013. 
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środowiska. Są to przede wszystkim zakłady magazynujące materiały niebezpieczne (olej 

opałowy i napędowy, paliwa płynne, gazy techniczne i inne chemikalia).  

2.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 

W Jeleniej Górze Miejski Zarząd Dróg i Mostów pełni funkcję zarządcy dróg 

publicznych w granicach administracyjnych miasta. Stan nawierzchni drogowych ulega 

powolnej poprawie w tempie 1,5% rocznie. Przy założeniu obecnego tempa poprawy stan 

miejskich dróg określany jako dobry i zadawalający osiągnięty zostanie za 20 lat. 

Rozpatrywaną sytuację zakwalifikować można jako kryzysową, wpływającą niekorzystnie na 

rozwój miasta. 

 

Tabela 2 Infrastruktura drogowa Jeleniej Góry (2015) 

Kategoria drogi 
Długość 

(km) 

Powierzchnia ogółem 

(tys.  m²) 

Powierzchnia 

chodników 

(m²) 

Krajowe 20,36 257,52 48 854 

Wojewódzkie 12,98 122,00 30 304 

Powiatowe 76,62 561,23 188 503 

Gminne 146,33 763,48 217 278 

Źródło: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze 

 

Potrzeby finansowe określone wskaźnikowym kosztem budowy i przebudowy ulic w celu 

doprowadzenia ich do stanu dobrego i zadowalającego wynoszą szacunkowo około 190 mln 

zł, w tym: 

 drogi krajowe – 19,6 mln zł, 

 drogi wojewódzkie – 11,4 mln zł, 

 drogi powiatowe – 54,5 mln zł, 

 drogi gminne – 104,5 mln zł. 

 

Tabela 3 Stan infrastruktury drogowej Jeleniej Góry (2015) 

Ocena stanu 
Gminne Powiatowe Wojewódzkie Krajowe 

% km % km % km % Km 

Dobry 22 32,63 29 20,79 45 5,88 38 7,74 

Zadowalający 35 51,12 33 23,65 45 5,88 50 7,68 

Niezadowalający 27 39,60 28 20,07 10 1,22 12 4,94 

Zły 16 22,98 10 12,11 0 0 0 0 

Źródło: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze 
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Wartość majątku drogowego (tylko jezdni i chodników bez obiektów inżynierskich 

i wyposażenia) w mieście wyszacowano wskaźnikowo na około 600 mln zł. Na remonty 

(zapobieganie degradacji nawierzchni dobrych i zadowalających) bieżące ulic w mieście 

potrzeby roczne wynoszą około 20 mln zł, a w celu przyspieszenia poprawy stanu 

technicznego nawierzchni ulic (przebudowy i wykonanie nawierzchni bitumicznych 

na ulicach o nawierzchni gruntowej) bez budowy nowych odcinków ulic 40 mln zł, 

zakładając pięcioletni okres doprowadzenia nawierzchni do stanu dobrego i zadowalającego. 

Obecnie 60,5% ulic w mieście posiada nawierzchnię dobrą i zadowalającą, a 39,4% 

niezadowalającą i złą ( w tym 13,7 % złą)
5
. 

 

Wykres 20 Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego w powierzchni ogółem (w %) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 

 

Powierzchnia miasta objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

(na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. oraz ustawy z 27 marca 2003 r.) w ujęciu 

procentowym sukcesywnie wzrasta. Z poziomu 54,2% w 2012 r. do 89% w roku 2014.  

Wśród terenów poprzemysłowych na terenie miasta wymienić można
6
: 

                                                 
5
 dane Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze 

6
 Miłowski T., Pomykoł M., Prognoza oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta Jelenia Góra, Urząd Miasta Jelenia Góra 2015, s. 33-35. 
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 aktualnie rekultywowane składowisko odpadów przemysłowych na terenie Zakładów 

Chemicznych „Jelchem” S.A w Jeleniej Górze. Eksploatowane w latach 1952-1988 

jako wysypisko zakładowe ZWCh „Chemitex - Celwizkoza”, a następnie jako 

wysypisko przemysłowe ZCh „Jelchem” S.A. Złożonych tu zostało 81 tys. ton 

kwaśnych, półpłynnych osadów powstałych podczas produkcji włókien wiskozowych. 

Zawierały one między innymi związki siarki (siarczany, siarczki takie jak np. 

dwusiarczek węgla, siarkowodór) oraz metale ciężkie, głównie cynk. Składowisko 

to składa się z właściwego wysypiska odpadów stałych oraz z pięciu osadników 

szlamów pokaustycznych. Sąsiadujące z wysypiskiem osadniki ziemne z czasem, po 

wyczerpaniu pojemności składowej wysypiska zasypywane były stałymi odpadami 

poprodukcyjnymi, trocinami, ziemią z wykopów i gruzem; 

 składowisko soli glauberskiej i żużla położone przy ulicy Grunwaldzkiej, z powodu 

specyficznych własności odpadów, jest przyczyną całkowitej nieprzydatności terenu 

składowiska do celów budowlanych oraz innych kierunków rekultywacji w obecnym 

stanie jego zagospodarowania. Obecnie powierzchnia składowiska jest splantowana, 

przykryta gruntem wymieszanym z gruzem oraz żużlem i stanowi nieużytek terenowy; 

 składowisko odpadów komunalnych w rejonie ulic Wolności i Orkana było 

eksploatowane do 1978 roku. W wyrobisku po eksploatacji iłów składano odpady 

komunalne, gruz oraz żużel paleniskowy. Po 1980 roku zostało ono częściowo 

zrekultywowane – splantowano jego powierzchnię, nawieziono ziemię i humus oraz 

obsiano trawą. Jego wpływ na środowisko nie jest aktualnie monitorowany. 

Powierzchnia tego obszaru wynosi około 7,5 ha. 

Na terenie miasta znajdują się również obszary powojskowe: 

 tereny położone przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Podchorążych po byłym Centrum 

Szkolenia Radioelektronicznego. Plan zagospodarowania przestrzennego dla tych 

terenów zakłada przeznaczenie ich pod funkcje: mieszkaniowe, usług komercyjnych, 

usług publicznych (szkolnictwo, administracja, itp.), usług sportowych. Obecnie 

na tym terenie znajdują się, m.in. budynki mieszkalne, Powiatowy Urząd Pracy, 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa oraz komercyjne obiekty usługowe; 

 tereny powojskowe położone przy ul. Sudeckiej, po byłej 10 Pancernej Dywizji 

Sudeckiej Pułk Przeciwlotniczy w Jeleniej Górze, obecnie na tym obszarze większość 

obiektów powojskowych przekształcona została na budynki mieszkalne (Osiedle Park 

Sudecki), usługowe oraz tereny zieleni. 
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2.5. Sfera techniczna 

 

Wykres 21 Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na mieszkańca (m
3
) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
 

Wykres 22 Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na mieszkańca (kWh) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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Wykres 23 Zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych na mieszkańca (m
3
) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 

 

Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na mieszkańca po okresie 

wzrostów do 2008 r. zanotowało znaczny spadek. Przyczyn tego zasadniczo pozytywnego 

zjawiska upatrywać można w kilku procesach: wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców, dbałość o środowisko naturalne, uszczelnienie miejskiej sieci wodno-

kanalizacyjnej. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, po wzrostach 

datowanych od 2004 r., w 2013 r. zanotowało zauważalny spadek. Analogicznie do zużycia 

wody, przyczyna może leżeć w świadomości ekologicznej, chęci oszczędzania, ale również  

w coraz szerszym wykorzystywaniu energooszczędnych urządzeń. Zużycie gazu z sieci  

w gospodarstwach domowych w badanym okresie uległo zwiększeniu. Wzrost podyktowany 

jest po części coraz szerszym wykorzystywaniem gazu do ogrzewania gospodarstw 

domowych, co z punktu widzenia sfery środowiskowej, jest zjawiskiem pozytywnym.  

 
Tabela 4 Rodzaje odpadów komunalnych w Jeleniej Górze w 2015 r. 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość odebranych 

odpadów komunalnych 

(Mg) 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 132,9 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 848 

3 15 01 04 Opakowania z metalu 6 

4 15 01 07 Opakowania ze szkła 919,6 

5 16 01 03 Zużyte opony 0,8 
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6 Grupa 17 
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej 1 831,9 

7 20 01 23 Urządzenia zawierające freony 0,5 

8 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 2,8 

9 20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 

33 0,2 

10 20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 1,1 

11 20 01 39 Tworzywa sztuczne 4,3 

12 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1 662,0 

13 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 4,6 

14 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 62,6 

15 20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 22 206,1 

16 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 1,9 

17 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 590,7 

18 20 03 99 
Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 40,5 

19 x Suma  28 316,5 

Źródło: Urząd Miasta Jelenia Góra 

 

Wśród odpadów komunalnych odebranych w 2015 r. zdecydowanie najliczniejszą grupę 

stanowią odpady zmieszane, które stanowią 78,4% odpadów ogółem. Na dalszych miejscach 

znajdują się odpady z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych 

oraz infrastruktury drogowej (6,5%), odpady ulegające biodegradacji (5,9%) oraz opakowania 

ze szkła (3,2%). W stosunku do roku 2012 procentowy udział zmieszanych odpadów 

komunalnych zwiększył się o 15,6%. W chwili obecnej w mieście obowiązują następujące 

stawki opłat dla mieszkańców dotyczące płatność za odbiór odpadów komunalnych: zbiórka 

selektywna – 15zł /osobę/ miesiąc, zbiórka nieselektywna – 25zł /osobę/ miesiąc. 

Przedstawiona struktura cenowa powinna być motywująca dla mieszkańców w zakresie 

procesu segregacji odpadów. Ponadto dla coraz większej liczby osób czynnik ekologiczny, 

dbałości o środowisko naturalne swojego miejsca zamieszkania również ma znaczenie. 

Na oficjalnej stronie miasta znajdują się praktyczne porady dotyczące segregowania 

odpadów. 

W ramach generalnych trendów zauważyć można, że na przestrzeni lat 2005-2014 spadła 

ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku, zarówno ogółem, jaki 

i w przypadku gospodarstw domowych. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienić można 

preferencyjne warunki cenowe dla osób i podmiotów segregujących odpady oraz wzrastający 

poziom świadomości ekologicznej w odniesieniu do procesu sortowania odpadów. 
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Wykres 24 Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku (t) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 

 

Wykres 25 Wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne 

Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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Wykres 26 Korzystający z instalacji komunalnych (w % mieszkańców ogółem) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 

 

W kwestii wyposażenia mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne, w każdym 

z badanych elementów (wodociąg, łazienka, centralne ogrzewanie, gaz z sieci) sytuacja ulega 

sukcesywnej poprawie. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest procentowy udział 

mieszkańców korzystających z instalacji komunalnych. Na przestrzeni badanych lat we 

wszystkich przypadkach (korzystający z wodociągu, kanalizacji, gazu) odnotowano poprawę. 

Najkorzystniej przedstawia się kwestia dostępu do instalacji wodociągowej (w 2014 r. 97,3% 

mieszkańców miało do niej dostęp), następnie dostęp do instalacji gazowej (90,4%). 

Relatywnie najmniej korzystnie wygląda dostęp mieszkańców do kanalizacji (89,1%).  

Od 2008 r. wzrasta liczba budynków mieszkalnych w mieście, świadczyć to może o jego 

sukcesywnym rozwoju. Liczba budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania od 2005 r. 

cechuje się stabilnością. W przypadku mieszkań oddanych do użytkowania, po okresie 

wzrostów w latach 2007-2009, obecnie ich liczba spadła czterokrotnie, w stosunku 

do rekordowego roku 2009. Na jeleniogórskim rynku mieszkaniowym zaobserwować można 

obecnie oznaki stabilizacji. 
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Wykres 27 Liczba budynków mieszkalnych w mieście 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
 

Wykres 28 Budynki mieszkalne i mieszkania oddane do użytkowania 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 
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Infrastrukturę sportową w Jeleniej Górze stanowią: 

 stadiony sportowe przy ulicach: Złotniczej i Lubańskiej, 

 basen otwarty przy ul. Sudeckiej,  

 basen zamknięty przy Szkole Podstawowej nr 11przy ul. Moniuszki,  

 kompleks basenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w Termach Cieplickich 

Sp. z o.o., przy ul. Park Zdrojowy, 

 hale sportowe przy ulicach: Złotniczej, Sudeckiej i M. Curie Skłodowskiej, 

 korty tenisowe - 4 korty tenisowe przy ul. Noskowskiego (prywatne) oraz 9 kortów 

tenisowych przy ul. Sudeckiej, 

 boiska wielofunkcyjne (orliki)  przy ulicach: Jana Pawła II, Piotra Skargi i Cieplickiej,  

 lodowisko „orlik biały” przy ul. Jana Pawła II. 

Na terenie miasta działa 45 stowarzyszeń sportowych. Baza lokalowa klubów 

oraz obiektów sportowych, w których prowadzone są różnorodne  rozgrywki w mieście 

jest obecnie na niskim poziomie. Powoduje to, iż potencjalni sponsorzy dbający o swój 

wizerunek nie identyfikują się ze znajdującymi się w Jeleniej Górze klubami, a rozwój sportu 

kwalifikowanego zmniejsza się. Obiekty nie tylko nie przyciągają swoją skalą, 

uniwersalnością i architekturą, ale także z powodu istniejących ograniczeń lokalowych 

nie są w stanie zaspokoić potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz przyjezdnych. Istniejące 

ograniczenia uniemożliwiają organizację większych imprez masowych, a tym samym 

przyciąganie do Jeleniej Góry znanych artystów i sportowców z Polski  

i zagranicy. W Jeleniej Górze odczuwa się brak hali widowiskowo – sportowej o liczbie 

miejsc 2 500 – 3000 miejsc, w której odbywałyby się imprezy masowe i rekreacyjno – 

sportowe. 
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3. Analiza SWOT 
 

W przypadku niniejszego opracowania analiza SWOT wykonana została ze szczególnym 

uwzględnieniem sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej  

i technicznej. Analizy dokonano, m.in. na podstawie konsultacji społecznych Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023, konsultacji społecznych 

Strategii rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2014-2025 oraz diagnozy społeczno-

ekonomicznej miasta. 

 

Tabela 5 Analiza SWOT Jeleniej Góry – sfera społeczna  

Mocne strony Słabe strony 

Rozwój organizacji pozarządowych działających 

na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego 
Malejąca populacja miasta 

Szeroka oferta edukacyjna wszystkich poziomów 

kształcenia, ośrodek akademicki 
Migracja ludzi młodych 

Duży potencjał rozwojowy bazy sportowej  

i tradycje związane z uprawianiem sportu 
Starzenie się społeczności lokalnej 

Szeroka oferta programowa instytucji kultury 

Pogarszające się ekonomiczne warunki życia 

części mieszkańców oraz rosnąca liczba osób bez 

minimalnego zabezpieczenia materialnego 

Różnorodność oferowanych miejskich 

programów profilaktycznych 

Niski poziom bezpieczeństwa w części obszarów 

miasta 

Szanse Zagrożenia 

Wzrost aktywności organizacji pozarządowych Wzrost przestępczości oraz patologii społecznych 

Wzrastające zainteresowanie placówek 

komercyjnych działających na rzecz osób 

starszych 

Niż demograficzny negatywnie wpływający na 

funkcjonowanie placówek oświatowych 

Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej 

Wzrost udziału mieszkańców w  wieku 

poprodukcyjnym w stosunku do ogółu 

mieszkańców 

Wzrost dbałości o zdrowy styl życia 
Wzrost zjawiska ubóstwa, bezdomności  

i wykluczenia społecznego 

Doświadczenie w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych w tym UE na działania społeczne 
Występujące bezrobocie długookresowe 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 6 Analiza SWOT Jeleniej Góry – sfera gospodarcza 

Mocne strony Słabe strony 

Niska stopa bezrobocia 
Odpływ wysoko wykwalifikowanej kadry  

z miasta 

Systematyczny rozwój działających w mieście 

firm 

Niski poziom wsparcia dla osób podejmujących 

działalność gospodarczą 

Istniejąca, rozwinięta instytucjonalnie sieć Uboga oferta spędzania czasu wolnego 
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instytucji otoczenia biznesu 

Wysoki stopień wykorzystania terenów 

inwestycyjnych 

Słabo rozwinięta współpraca pomiędzy 

podmiotami branży turystycznej 

Dostępność na terenie miasta terenów Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 

Regres demograficzny w grupie osób czynnych 

zawodowo 

Szanse Zagrożenia 

Rozwój sektora usług 
Niski poziom współpracy biznesu z uczelniami 

wyższymi 

Współpraca transgraniczna Wysokie koszty pracy 

Rozwój tranzytu turystycznego 

Wysoka konkurencyjność innych miast  

w zakresie ofert pracy i zamieszkania ludzi 

młodych 

Rozwój funkcji uzdrowiskowych 

Duża konkurencyjność na rynku turystycznym 

ośrodków: Karpacz, Szklarska Poręba, 

Świeradów Zdrój 

Wzrost zainteresowania inwestorów Postępujący odpływ wykwalifikowanych kadr 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 7 Analiza SWOT Jeleniej Góry – sfera środowiskowa 

Mocne strony Słabe strony 

Walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe 
Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza 

w sezonie grzewczym 

Dostępność wód termalnych Niezagospodarowane akweny otwarte 

Bliskość Karkonoszy, Gór Izerskich, Gór 

Kaczawskich, Rudaw Janowickich 
Obszary zdegradowane wymagające rewitalizacji 

Stosunkowo wysoki wskaźnik lesistości 
Niski udział produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych 

Pomniki przyrody, tereny zieleni, fauna i flora 
Niewystarczające zagospodarowanie rekreacyjne 

brzegów rzek 

Szanse Zagrożenia 

Szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł 

energii 

Zaniechania wieloletnie w zakresie bieżącego 

utrzymania rzek i potoków 

Wzrost zainteresowania aktywnym spędzaniem 

czasu wolnego 

Zagrożenie powodziowe spowodowane brakiem 

działań w kierunku czasowego zatrzymania 

spływu wód 

Regulacja gospodarki odpadami powiązana  

z segregacją odpadów i ich utylizacją 
Dzikie wysypiska śmieci 

Wzrastająca świadomość ekologiczna 

społeczeństwa 

Przekraczanie dopuszczalnego poziomu pyłów 

w powietrzu w mieście oraz na terenach gmin 

ościennych (utrata statusu uzdrowiska Cieplice) 

Możliwość wykorzystania wód geotermalnych  

w celach turystycznych 
Przekraczanie norm hałasu komunikacyjnego 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 8 Analiza SWOT Jeleniej Góry – sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Mocne strony Słabe strony 

Transgraniczne położenie geograficzne 

Niezadawalający stan większości dróg 

publicznych oraz niewystarczająca liczba miejsc 

parkingowych 

Rozwój Aglomeracji Jeleniogórskiej 
Niewystarczające zagospodarowanie terenów 

rekreacyjnych 

 
Zdegradowane i w części niezagospodarowane 

obszary poprzemysłowe 

90% terenów miasta, objęte aktualnymi planami 

zagospodarowania przestrzennego z ofertą dla 

inwestorów i  budownictwa mieszkaniowego 

Brak powiązania ścieżek rowerowych w spójny 

system 

Lotnisko na terenie miasta 
Zbyt mały udział ekologicznego taboru transportu 

publicznego 

Szanse Zagrożenia 

Realizacja inwestycji związanej z budową 

obwodnicy miasta 
 

Lotniska międzynarodowe w odległości do 150 

km (Wrocław, Praga, Drezno) 

Nienadążanie sfery usługowej za rozwojem 

mieszkalnictwa 

Planowana modernizacją DK 3 na odcinku 

Bolków – Jelenia Góra 

Wzrastająca liczba wypadków drogowych  

w miejscach szczególnie niebezpiecznych 

Realizacja programu rewitalizacji przestrzeni 

miejskich w oparciu o środki UE 
Tworzenie się dzielnic patologicznych 

Dostęp do modernizowanych linii kolejowych Pogarszający się stan dróg publicznych 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 9 Analiza SWOT Jeleniej Góry – sfera techniczna 

Mocne strony Słabe strony 

Szeroka oferta nowych budynków mieszkalnych Znaczny udział starej substancji lokalowej 

 Dekapitalizacja część zasobów mieszkaniowych 

Dostępność sieci telekomunikacyjnej 
Zły stan techniczny zabytków oraz budynków 

mieszkalnych 

Stosunkowo dobra dostępność do instalacji 

komunalnych 

Niewystarczająca liczba lokali socjalnych  

i komunalnych 

Rozwój wyposażenia mieszkań w urządzenia 

techniczno-sanitarne 
Niewystarczająco  rozwinięta sieć ciepłownicza 

Szanse Zagrożenia 

Fundusze europejskie, w tym przeznaczone na 

rewitalizację 

Niewystarczające środki finansowe na renowację 

starych budynków i zabytków 

Wzrost liczby budynków zarządzanych przez 

profesjonalnych zarządców 

Pogłębiająca się dekapitalizacja zasobu 

mieszkaniowego 

Rozwój infrastruktury technicznej jako 

elementarnej sfery rozwoju miasta 

Pogarszający się stan dużej liczby budynków 

wybudowanych przed 1945 r. , wymagających 

zwiększonych nakładów na remont 

Wzrost zainteresowania renowacją obiektów 

zabytkowych, w tym przez inwestorów 

prywatnych 

Niewystarczające środki w budżecie 

samorządowym na rozwój sfery technicznej 
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Zwiększająca się dostępność kredytów 

inwestycyjnych 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą SWOT można sformułować kilka ogólnych 

wniosków. W odniesieniu do niwelowania słabych stron najpilniejszych działań zaradczych 

wymagają projekty z obszaru rewitalizacji budynków mieszkaniowych oraz dróg 

publicznych. Ponadto projekty społeczne i gospodarcze przeciwdziałające migracji 

mieszkańców, starzeniu się i zmniejszaniu populacji miasta, zjawisku wykluczenia 

społecznego. Zacieśniać należy również poziom współpracy nauki z biznesem, wdrażać 

projekty aktywizujące bezrobotnych (szczególnie absolwentów). Pilnych działań 

naprawczych wymaga kwestia zanieczyszczenia miejskiego powietrza, ze szczególnym 

uwzględnieniem jakości powietrza w Uzdrowisku Cieplice. W ramach przeciwdziałania 

potencjalnym zagrożeniom zasadne są projekty zmniejszające postępujący proces 

rozwarstwienia społecznego, ubóstwa, bezdomności oraz poprawiające poziom 

bezpieczeństwa. Wzmacniać należy system doradztwa zawodowego, przeciwdziałać 

odpływowi wykwalifikowanych kadr za granicę i do większych ośrodków miejskich. 

Niezbędna jest likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci oraz zmniejszenie poziomu hałasu 

komunikacyjnego. Większe środki powinny być przeznaczone na utrzymanie i poprawę stanu 

infrastruktury drogowej oraz renowację zdegradowanych budynków mieszkalnych, 

budynków użyteczności publicznej i zabytków. 

Wśród szans, które należy wykorzystywać istotna wydaje się większa aktywność 

organizacji pozarządowych, wzrastająca dbałość społeczeństwa o zdrowy styl życia. W sferze 

szans biznesowych korzystny jest rozwój miejskiego sektora usług, współpraca 

transgraniczna, wykorzystywanie potencjału uzdrowiskowego. Ważna jest również 

wzrastająca świadomość ekologiczna społeczności oraz promowanie wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii. Szansą na przyspieszenie rozwoju miasta jest planowana 

modernizacja DK 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra. Osobną, niezwykle istotną, kategorią 

szans rozwojowych jest dostępność funduszy europejskich z nowego okresu programowania. 

Do najistotniejszych silnych stron miasta, które należy wzmacniać, zaliczyć można: niską 

stopę bezrobocia ogółem, obecność placówek szkolnictwa wyższego, wysoką atrakcyjność 

turystyczną, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz transgraniczne położenie geograficzne. 

 

 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

 

36 
 

4. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, 
wyznaczenie obszarów zdegradowanych  

4.1. Metodologia prac 

 

W odniesieniu do zagadnień metodologicznych, pierwszym krokiem na drodze 

do wyodrębnienia obszarów zdegradowanych był podział miasta na jednostki urbanistyczne, 

które odpowiadają jego funkcjonalnym i historycznym uwarunkowaniom. Według podziału 

dokonano analizy natężenia i koncentracji zjawisk kryzysowych. 

 

Mapa 1 Podział Jeleniej Góry na jednostki urbanistyczne 

 
Źródło: materiały Urzędu Miasta Jelenia Góra 

 

Miasto podzielone zostało na 8 następujących jednostek urbanistycznych: 

 Cieplice, 

 Czarne, 

 Goduszyn, 

 Jagniątków, 

 Maciejowa, 

 Sobieszów, 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

 

37 
 

 Śródmieście, 

 Zabobrze. 

Szczegółowa diagnoza czynników, zjawisk kryzysowych przeprowadzona została 

w oparciu o dane ilościowe, wykorzystano 13 wskaźników opisujących koncentrację zjawisk 

w układzie jednostek urbanistycznych. Z uwagi na dostępność i porównywalność danych, 

przeprowadzone analizy dotyczą roku 2014 (tylko w przypadku poziomu hałasu 

komunikacyjnego posiłkowano się danymi z roku 2011). Pod uwagę wzięto wskaźniki 

z pięciu sfer. 

Sfera społeczna: 

 liczba osób objętych pomocą MOPS ogółem, 

 liczba osób bezrobotnych, 

 liczba osób bezrobotnych długookresowo, 

 liczba mieszkańców w wieku 75+, 

 liczba interwencji Straży Miejskiej ogółem, 

 frekwencja w wyborach samorządowych, 

 liczba organizacji pozarządowych (NGO). 

Sfera gospodarcza: 

 liczba podmiotów gospodarczych wg REGON. 

Sfera środowiskowa:  

 poziom hałasu komunikacyjnego. 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna: 

 infrastruktura drogowa – drogi w złym stanie technicznym. 

Sfera techniczna: 

 liczba obiektów zabytkowych, 

 budynki komunalne wybudowane do 1945 r., 

 budynki mieszkalne – udział budynków w złym stanie technicznym. 

W sferze społecznej oraz gospodarczej do obliczeń wykorzystano standardowy wskaźnik 

koncentracji przyjmujący postać: [badana cecha w jednostce „X” / liczba mieszkańców 

jednostki „X”] / [badana cecha w mieście / liczba mieszkańców miasta]. Wskaźnik 

interpretować należy w następujący sposób: 

 wartość od 1,25 w górę oznacza bardzo wysoką koncentrację badanego zjawiska,  

 wartość od 1,00 do 1,24 oznacza wysoką koncentrację zjawiska,  
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 wartość od 0,76 do 0,99 oznacza niską koncentrację zjawiska,  

 wartość od 0,75 w dół oznacza bardzo niską koncentrację zjawiska. 

Przyjęto, że mamy do czynienia z sytuacją kryzysową gdy wielkość wskaźnika 

koncentracji wynosi od 1,00 do 1,24 oraz 1,25 i powyżej, dla cech będących destymulantami. 

Wartość 1,25 oznacza, że poziom analizowanego zjawiska jest o 25% wyższy w obrębie danej 

jednostki niż średnia dla miasta ogółem, przy wzięciu do uwagę liczby mieszkańców 

jednostki urbanistycznej. W przypadku cech będących stymulantami, za sytuację kryzysową 

przyjęto wartość wskaźnika na poziomie od 0,76 do 0,99 oraz 0,75 i poniżej. 

W rozpatrywanym przypadku stymulantami są 3 wskaźniki: frekwencja w wyborach 

samorządowych, liczba organizacji pozarządowych (NGO), liczba podmiotów gospodarczych 

wg REGON. 

W badaniu sfery środowiskowej (poziom hałasu komunikacyjnego) bazowano 

na materiałach uzyskanych z raportów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu (odczyty przekroczonych dopuszczalnych norm hałasu komunikacyjnego). 

Za sytuację kryzysową uznano poziom hałasu komunikacyjnego przekraczający wartość 

71 dB w wybranych punktach pomiarowych. 

 Sfera przestrzenno-funkcjonalna (infrastruktura drogowa – drogi w złym stanie 

technicznym) przeanalizowana została na podstawie materiałów dostarczonych przez Miejski 

Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, przedstawiono procentowy udział dróg w złym 

stanie technicznym w przekroju jednostek urbanistycznych.  

W sferze technicznej dokonany został procentowy podział obiektów zabytkowych 

w przekroju jednostek urbanistycznych (dane Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we 

Wrocławiu), procentowy podział budynków komunalnych wybudowanych do 1945 r. (dane 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze) oraz procentowy udział 

budynków w złym stanie technicznym w przyporządkowaniu do jednostek urbanistycznych 

(dane uzyskane od spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości). W badaniu 

powyższych zjawisk za sytuację kryzysową uznano wyniki przekraczające 50%. 
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4.2. Sfera społeczna  
 

Tabela 10 Sfera społeczna – liczba osób objętych pomocą MOPS ogółem (2014) 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Liczba osób 

objętych pomocą 

MOPS ogółem  

Udział liczby 

osób 

korzystających 

z pomocy MOPS 

ogółem do liczby 

mieszkańców 

jednostki 

Koncentracja 

osób 

korzystających 

z pomocy 

MOPS ogółem 

Cieplice 14 613 884 0,060 0,96 

Czarne 1 881 54 0,029 0,45 

Goduszyn 478 44 0,092 1,46 

Jagniątków 487 21 0,043 0,68 

Maciejowa 1 077 65 0,060 0,96 

Sobieszów 3 519 153 0,043 0,69 

Śródmieście 34 419 2 980 0,087 1,37 

Zabobrze 24 934 943 0,038 0,60 

Miasto ogółem 81 408 5 144 0,063 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze 

 

Rysunek 1 Wskaźnik koncentracji osób objętych pomocą MOPS ogółem (2014) w przekroju jednostek 

urbanistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

  poniżej 0,76   0,76-0,99   1,00-1,24   powyżej 1,24 

1-Cieplice, 2-Czarne, 3-Goduszyn, 4-Jagniątków, 5-Maciejowa, 6-Sobieszów, 7-Śródmieście, 8-Zabobrze 
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Tabela 11 Sfera społeczna – liczba osób bezrobotnych (2014) 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Liczba osób 

bezrobotnych  

Udział liczby 

osób 

bezrobotnych 

do liczby 

mieszkańców 

jednostki 

Koncentracja 

osób 

bezrobotnych 

Cieplice 14 613 482 0,033 1,04 

Czarne 1 881 37 0,020 0,62 

Goduszyn 478 13 0,027 0,86 

Jagniątków 487 17 0,035 1,10 

Maciejowa 1 077 38 0,035 1,11 

Sobieszów 3 519 88 0,025 0,79 

Śródmieście 34 419 1 329 0,039 1,22 

Zabobrze 24 934 573 0,023 0,73 

Miasto ogółem 81 408 2 577 0,032 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze 

 

Rysunek 2 Wskaźnik koncentracji osób bezrobotnych (2014) w przekroju jednostek urbanistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

  poniżej 0,76   0,76-0,99   1,00-1,24   powyżej 1,24 

1-Cieplice, 2-Czarne, 3-Goduszyn, 4-Jagniątków, 5-Maciejowa, 6-Sobieszów, 7-Śródmieście, 8-Zabobrze 
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Tabela 12 Sfera społeczna – liczba osób bezrobotnych długookresowo (2014) 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Liczba osób 

bezrobotnych 

długookresowo 

(powyżej 12 

miesięcy) 

Udział liczby 

osób 

bezrobotnych 

długookresowo 

do liczby 

mieszkańców 

jednostki 

Koncentracja 

osób 

bezrobotnych 

długookresowo 

Cieplice 14 613 274 0,019 1,05 

Czarne 1 881 22 0,012 0,66 

Goduszyn 478 6 0,013 0,71 

Jagniątków 487 9 0,018 1,04 

Maciejowa 1 077 21 0,019 1,10 

Sobieszów 3 519 48 0,014 0,77 

Śródmieście 34 419 767 0,022 1,25 

Zabobrze 24 934 301 0,012 0,68 

Miasto ogółem 81 408 1 448 0,018 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze 

 

Rysunek 3 Wskaźnik koncentracji liczby osób bezrobotnych długookresowo (2014) w przekroju jednostek 

urbanistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

  poniżej 0,76   0,76-0,99   1,00-1,24   powyżej 1,24 

1-Cieplice, 2-Czarne, 3-Goduszyn, 4-Jagniątków, 5-Maciejowa, 6-Sobieszów, 7-Śródmieście, 8-Zabobrze 
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W przypadku osób objętych pomocą MOPS sytuacja najmniej korzystnie przedstawia się 

w Śródmieściu oraz Goduszynie.  Koncentracja liczby osób bezrobotnych (zarejestrowanych 

jako bezrobotne) rozkłada się bardziej równomiernie. Zjawisko dotyka najbardziej Cieplic, 

Śródmieścia, Maciejowej oraz Jagniątkowa. Koncentracja osób bezrobotnych długookresowo 

zdecydowanie najwyższa jest w Śródmieściu. Wśród przyczyn występowania tych 

negatywnych czynników wymienić można: zjawisko wykluczenia społecznego dotykające 

części mieszkańców miasta, rozwarstwienie społeczne, dziedziczenie bezrobocia, bezrobocie 

strukturalne wnikające z likwidacji nierentownych przedsiębiorstw działających na terenie 

miasta, bezdomność, alkoholizm i narkomanię. Ponadto do przyczyn zaliczyć można 

utrudnienia na rynku pracy dotyczące absolwentów, kobiet, osób w wieku 50+, 

niedopasowanie programów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy, braki we współpracy 

instytucji edukacyjnych z przedsiębiorcami, emigrację młodych mieszkańców wpływającą 

negatywnie na funkcjonowanie rodzin. Potrzeby rewitalizacyjne w tym zakresie dotyczą, 

m.in. szkoleń, projektów edukacyjnych, efektywniejszego wykorzystania placówek 

stacjonarnej pomocy społecznej, doradztwa zawodowego i gospodarczego. Z zakresu 

bezrobocia potrzebne jest zintensyfikowanie działań w obszarze aktywnych form 

przeciwdziałania bezrobociu, wsparcia osób poszukujących pracy, promocji 

samozatrudnienia. Ponadto poprawy wymaga infrastruktura społeczna, w tym renowacja 

obiektów użyteczności publicznej zwiększająca dostępność i standardy obsługi mieszkańców 

miasta oraz zagospodarowanie miejskiej przestrzeni. 

 

Tabela 13 Sfera społeczna – liczba mieszkańców w wieku 75+ (2014) 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Liczba 

mieszkańców 

w wieku 75+ 

Udział liczby 

mieszkańców w 

wieku 75+ 

do liczby 

mieszkańców 

jednostki 

Koncentracja 

mieszkańców 

w wieku 75+ 

Cieplice 14 613 1 409 0,096 1,10 

Czarne 1 881 83 0,044 0,50 

Goduszyn 478 21 0,044 0,50 

Jagniątków 487 27 0,055 0,63 

Maciejowa 1 077 61 0,057 0,64 

Sobieszów 3 519 207 0,059 0,67 

Śródmieście 34 419 3 065 0,089 1,01 

Zabobrze 24 934 2 288 0,092 1,04 

Miasto ogółem 81 408 7 161 0,088 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze 
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Rysunek 4 Wskaźnik koncentracji mieszkańców w wieku 75+ (2014) w przekroju jednostek 

urbanistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

  poniżej 0,76   0,76-0,99   1,00-1,24   powyżej 1,24 

1-Cieplice, 2-Czarne, 3-Goduszyn, 4-Jagniątków, 5-Maciejowa, 6-Sobieszów, 7-Śródmieście, 8-Zabobrze 
 

Tabela 14 Sfera społeczna – liczba interwencji Straży Miejskiej ogółem (2014) 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Liczba 

interwencji 

Straży Miejskiej 

ogółem 

Liczba 

interwencji 

Straży Miejskiej 

ogółem do liczby 

mieszkańców 

jednostki 

Koncentracja 

interwencji 

Straży Miejskiej 

ogółem 

Cieplice 14 613 258 0,018 1,00 

Czarne 1 881 3 0,002 0,09 

Goduszyn 478 1 0,002 0,12 

Jagniątków 487 7 0,014 0,82 

Maciejowa 1 077 3 0,003 0,16 

Sobieszów 3 519 36 0,010 0,58 

Śródmieście 34 419 970 0,028 1,60 

Zabobrze 24 934 156 0,006 0,36 

Miasto ogółem 81 408 1 434 0,018 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze 
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Rysunek 5 Wskaźnik koncentracji interwencji Straży Miejskiej ogółem (2014) w przekroju jednostek 

urbanistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

  poniżej 0,76   0,76-0,99   1,00-1,24   powyżej 1,24 

1-Cieplice, 2-Czarne, 3-Goduszyn, 4-Jagniątków, 5-Maciejowa, 6-Sobieszów, 7-Śródmieście, 8-Zabobrze 

 

Tabela 15 Sfera społeczna – frekwencja w wyborach samorządowych (2014) 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Liczba głosów 

oddanych 

w wyborach 

samorządowych 

Liczba głosów 

oddanych 

do liczby 

uprawnionych 

do głosowania 

w jednostkach  

Koncentracja 

frekwencji 

w wyborach 

samorządowych 

Cieplice 14 613 4 867 0,396 1,04 

Czarne 1 881 667 0,453 1,19 

Goduszyn 478 210 0,543 1,43 

Jagniątków 487 320 0,577 1,52 

Maciejowa 1 077 326 0,383 1,01 

Sobieszów 3 519 1 249 0,371 0,98 

Śródmieście 34 419 9 208 0,347 0,91 

Zabobrze 24 934 8 395 0,398 1,05 

Miasto ogółem 81 408 25 242 0,379 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej 
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Rysunek 6 Wskaźnik koncentracji frekwencji w wyborach samorządowych (2014) w przekroju jednostek 

urbanistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

  powyżej 1,24   1,00-1,24   0,76-0,99   poniżej 0,76 

1-Cieplice, 2-Czarne, 3-Goduszyn, 4-Jagniątków, 5-Maciejowa, 6-Sobieszów, 7-Śródmieście, 8-Zabobrze 
 

Tabela 16 Sfera społeczna – liczba organizacji pozarządowych (NGO) (2014) 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Liczba 

organizacji 

pozarządowych 

(NGO) 

Liczba NGO 

do liczby 

mieszkańców 

jednostki 

Koncentracja 

organizacji 

pozarządowych 

(NGO) 

Cieplice 14 613 43 0,003 0,66 

Czarne 1 881 8 0,004 0,95 

Goduszyn 478 1 0,002 0,47 

Jagniątków 487 6 0,012 2,76 

Maciejowa 1 077 1 0,001 0,21 

Sobieszów 3 519 11 0,003 0,70 

Śródmieście 34 419 238 0,007 1,55 

Zabobrze 24 934 56 0,002 0,50 

Miasto ogółem 81 408 364 0,004 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze 
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Rysunek 7 Wskaźnik koncentracji organizacji pozarządowych (NGO) (2014) w przekroju jednostek 

urbanistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

  powyżej 1,24   1,00-1,24   0,76-0,99   poniżej 0,76 

1-Cieplice, 2-Czarne, 3-Goduszyn, 4-Jagniątków, 5-Maciejowa, 6-Sobieszów, 7-Śródmieście, 8-Zabobrze 

 

Najwyższa koncentracja osób w wieku 75+ dotyczy Cieplic, Śródmieścia oraz Zabobrza. 

W kwestii interwencji Straży Miejskiej stan kryzysowy występuje w Śródmieściu 

oraz Cieplicach. Najniższą koncentrację frekwencji wyborczej odnotowano w Sobieszowie 

oraz Śródmieściu. Degradacja w odniesieniu do koncentracji organizacji pozarządowych 

rozkłada się na kilka jednostek: Sobieszów, Cieplice, Goduszyn, Maciejową oraz Zabobrze. 

Jako przyczyny występowania tych zjawisk podać można: starzenie się miejskiej populacji, 

emigrację mieszkańców, zjawisko suburbanizacji, patologie społeczne, bezrobocie, 

popełniane przestępstwa i wykroczenia, stosunkowo małą aktywność społeczności lokalnej 

oraz braki w zaangażowaniu w życie miasta. Potrzeby rewitalizacyjne dotyczą, m.in. 

projektów szkoleniowych i doradczych z zakresu aktywizacji społecznej, wsparcia dla osób 

starszych, polepszenia sytuacji na rynku pracy, zagospodarowania miejskiej przestrzeni 

w sposób użyteczny i efektywny dla społeczności lokalnej, poprawy poziomu bezpieczeństwa 

w mieście, wspierania gospodarki społecznej, promowania i organizowania wydarzeń 

kulturalnych, inwestycji w infrastrukturę społeczną. 
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4.3. Sfera gospodarcza  

 

Tabela 17 Sfera gospodarcza – liczba podmiotów gospodarczych wg REGON (2014) 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Liczba 

podmiotów 

gospodarczych 

wg REGON 

Liczba 

podmiotów 

gospodarczych 

wg REGON 

do liczby 

mieszkańców 

jednostki 

Koncentracja 

podmiotów 

gospodarczych 

wg REGON 

Cieplice 14 613 2 078 0,142 0,85 

Czarne 1 881 282 0,150 0,90 

Goduszyn 478 60 0,126 0,76 

Jagniątków 487 65 0,133 0,80 

Maciejowa 1 077 190 0,176 1,06 

Sobieszów 3 519 421 0,120 0,72 

Śródmieście 34 419 7 799 0,227 1,36 

Zabobrze 24 934 2 648 0,106 0,64 

Miasto ogółem 81 408 13 543 0,166 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny 

 

Rysunek 8 Wskaźnik koncentracji liczby podmiotów gospodarczych wg REGON (2014) w przekroju 

jednostek urbanistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

  powyżej 1,24   1,00-1,24   0,76-0,99   poniżej 0,76 

1-Cieplice, 2-Czarne, 3-Goduszyn, 4-Jagniątków, 5-Maciejowa, 6-Sobieszów, 7-Śródmieście, 8-Zabobrze 
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W sferze gospodarczej wykorzystany został wskaźnik dotyczący liczby podmiotów 

gospodarczych według REGON. Najwyższa degradacja jednostek urbanistycznych w tym 

zakresie, mierzona koncentracją podmiotów gospodarczych, występuje w Sobieszowie oraz 

na Zabobrzu. Jako przyczynę występowania zjawiska podać można niedostateczny rozwój 

przedsiębiorczości na tych obszarach. Utrudnienia dla przedsiębiorców stanowią, m.in. 

trudności w pozyskaniu pracowników o wyższych kwalifikacjach, obciążenia podatkowe, 

braki w zakresie promowania proprzedsiębiorczych postaw społecznych, niedostosowanie 

kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, niewystarczający rozwój instytucji otoczenia 

biznesu, utrudnienia w dostępie do preferencyjnych kredytów. Potrzeby rewitalizacyjne 

w zakresie sfery gospodarczej są zróżnicowane. Z jednej strony oczekiwane są projekty 

szkoleniowe, doradztwa gospodarczego, akcje wspierające lokalną przedsiębiorczość, 

współpraca z sektorem edukacji i władzami lokalnymi, poprawa poczucia bezpieczeństwa 

w mieście, rozwój funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Z drugiej strony 

znaczenie dla rozwoju gospodarki mają remonty miejskich ulic, rewitalizacja obiektów 

użyteczności publicznej, zagospodarowanie przestrzeni, rewitalizacja zdegradowanych 

terenów poprzemysłowych. 

4.4. Sfera środowiskowa  

 

Tabela 18 Sfera środowiskowa – poziom hałasu komunikacyjnego (2011) 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Powierzchnia 

jednostki 

urbanistycznej 

(ha) 

Natężenie 

ruchu 

pojazdów/h 

wg punktów 

pomiarowych 

Poziom hałasu 

komunikacyjnego 

(dB) 

Cieplice 14 613 1 369 889 71 dB 

Czarne 1 881 562 251 61 dB 

Goduszyn 478 811 745 65 dB 

Jagniątków 487 2 144 b.d. 34 dB 

Maciejowa 1 077 1 438 766 71 dB 

Sobieszów 3 519 1 096 609 71 dB 

Śródmieście 34 419 2 682 977 68 dB 

Zabobrze 24 934 826 573 63 dB 

Miasto ogółem 81 408 10 928 x x 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu 
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Rysunek 9 Poziom hałasu komunikacyjnego (2011) w przekroju jednostek urbanistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

  poniżej 35 dB   36-70 dB   71-90 dB   powyżej 90 dB 

1-Cieplice, 2-Czarne, 3-Goduszyn, 4-Jagniątków, 5-Maciejowa, 6-Sobieszów, 7-Śródmieście, 8-Zabobrze 

 

W odniesieniu do sfery środowiskowej zbadany został, na podstawie dostępnych danych 

i raportów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, poziom hałasu 

komunikacyjnego w przekroju jednostek urbanistycznych. Najmniej korzystanie pod tym 

względem wypadły Cieplice, Sobieszów oraz Maciejowa. W tym miejscu należy zwrócić 

uwagę, że różnice pomiędzy poszczególnymi jednostkami urbanistycznymi nie są, 

w większości przypadków, znaczące. Główną przyczyną zaistniałych stanów kryzysowych 

jest natężenie ruchu pojazdów w mieście, ruch tranzytowy. Pomimo poczynionych inwestycji 

(część Południowej Obwodnicy Jeleniej Góry) oraz planowanych (obwodnica Maciejowej), 

problem hałasu komunikacyjnego będzie uciążliwy dla mieszkańców w najbliższych latach. 

Wśród potrzeb rewitalizacyjnych, które pomogą zmniejszyć kryzysową sytuację, wymienić 

należy inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz zagospodarowanie miejskiej przestrzeni. Do innych potrzeb dotyczących 

sfery środowiskowej należy zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. 
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4.5. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 
Tabela 19 Sfera przestrzenno-funkcjonalna – infrastruktura drogowa, drogi w złym stanie technicznym 

(2015) 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Powierzchnia 

jednostki 

urbanistycznej 

(ha) 

Natężenie 

ruchu 

pojazdów/h 

wg punktów 

pomiarowych 

(2011) 

Udział dróg 

w złym stanie 

technicznym 

(2015) 

Cieplice 14 613 1 369 889 26% 

Czarne 1 881 562 251 7% 

Goduszyn 478 811 745 1% 

Jagniątków 487 2 144 b.d. 1% 

Maciejowa 1 077 1 438 766 1% 

Sobieszów 3 519 1 096 609 5% 

Śródmieście 34 419 2 682 977 54% 

Zabobrze 24 934 826 573 6% 

Miasto ogółem 81 408 10 928 x 39% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu; Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze 

 

Rysunek 10 Udział dróg w złym stanie technicznym (2015) w przekroju jednostek urbanistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

  poniżej 25%   25-50%   51-75%   powyżej 75% 

1-Cieplice, 2-Czarne, 3-Goduszyn, 4-Jagniątków, 5-Maciejowa, 6-Sobieszów, 7-Śródmieście, 8-Zabobrze 
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W sferze przestrzenno-funkcjonalnej, na bazie danych udostępnionych przez Miejski 

Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, przeanalizowana została infrastruktura drogowa 

miasta pod kątem stanu technicznego dróg. Najwyższy udział procentowy dróg w złym stanie 

technicznym ma jednostka urbanistyczna Śródmieście, na drugim miejscu znalazły 

się Cieplice. Prawie 40% dróg w mieście ogółem charakteryzuje się niezadawalającym (26%) 

lub złym (14%) stanem nawierzchni. Główną przyczyną występowania sytuacji kryzysowej 

jest niedobór środków finansowych na bieżące zapobieganie degradacji nawierzchni 

drogowej, budowę nowych odcinków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wśród innych 

przyczyn wymienić można natężenie ruchu pojazdów w mieście. Drogi są jednym 

z najważniejszych elementów miejskiej infrastruktury, wpływają na szereg procesów 

odpowiadających za rozwój miasta (mobilność przestrzenna, poziom bezpieczeństwa 

publicznego, wygoda przemieszczania, rozwój przedsiębiorczości, itd.). Potrzeby 

rewitalizacyjne w tym zakresie dotyczą przede wszystkim inwestycji w drogi publiczne wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto potrzeby w sferze przestrzenno-funkcjonalnej dotyczą 

zagospodarowania miejskiej przestrzeni (m.in. budowa ścieżek rowerowych, miejsc 

parkingowych, skwerów, bulwarów, placów zabaw). 

4.6. Sfera techniczna 

 

Tabela 20 Sfera techniczna – liczba obiektów zabytkowych (2014) 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Liczba obiektów 

zabytkowych 

Powierzchnia 

jednostki 

urbanistycznej 

(ha) 

Procentowy 

podział obiektów 

zabytkowych 

Cieplice 14 613 480 1 369 17% 

Czarne 1 881 47 562 2% 

Goduszyn 478 47 811 2% 

Jagniątków 487 123 2 144 4% 

Maciejowa 1 077 85 1 438 3% 

Sobieszów 3 519 282 1 096 10% 

Śródmieście 34 419 1 653 2 682 60% 

Zabobrze 24 934 40 826 1% 

Miasto ogółem 81 408 2 757 10 928 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze 
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Rysunek 11 Procentowy podział obiektów zabytkowych (2015) w przekroju jednostek urbanistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

  poniżej 25%   25-50%   51-75%   powyżej 75% 

1-Cieplice, 2-Czarne, 3-Goduszyn, 4-Jagniątków, 5-Maciejowa, 6-Sobieszów, 7-Śródmieście, 8-Zabobrze 
 

Tabela 21 Sfera techniczna – budynki komunalne wybudowane do 1945 r. (2014) 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Liczba 

budynków 

komunalnych 

Liczba 

budynków 

komunalnych 

wybudowanych 

do 1945 r. 

Procentowy 

podział 

budynków 

komunalnych 

wybudowanych 

do 1945 r. 

Cieplice 14 613 54 51 25% 

Czarne 1 881 5 0 0% 

Goduszyn 478 4 4 2% 

Jagniątków 487 8 8 4% 

Maciejowa 1 077 2 2 1% 

Sobieszów 3 519 18 18 9% 

Śródmieście 34 419 120 109 51% 

Zabobrze 24 934 28 18 9% 

Miasto ogółem 81 408 239 210 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 
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Rysunek 12 Procentowy podział budynków komunalnych wybudowanych do 1945 r. (2014) w przekroju 

jednostek urbanistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

  poniżej 25%   25-50%   51-75%   powyżej 75% 

1-Cieplice, 2-Czarne, 3-Goduszyn, 4-Jagniątków, 5-Maciejowa, 6-Sobieszów, 7-Śródmieście, 8-Zabobrze 
 

Tabela 22 Sfera techniczna – budynki mieszkalne, udział budynków w złym stanie technicznym (2014) 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Powierzchnia 

jednostki 

urbanistycznej 

(ha) 

Liczba 

budynków 

mieszkalnych 

w złym stanie 

technicznym 

Udział 

budynków 

w złym stanie 

technicznym 

Cieplice 14 613 1 369 260 27% 

Czarne 1 881 562 1 0% 

Goduszyn 478 811 1 0% 

Jagniątków 487 2 144 5 1% 

Maciejowa 1 077 1 438 2 0% 

Sobieszów 3 519 1 096 61 6% 

Śródmieście 34 419 2 682 543 56% 

Zabobrze 24 934 826 97 10% 

Miasto ogółem 81 408 10 928 970 100% 

Źródło: Urząd Miasta w Jeleniej Górze na podstawie danych uzyskanych od Spółdzielni Mieszkaniowych 

oraz Zarządców Nieruchomości 
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Rysunek 13 Procentowy udział budynków mieszkalnych w złym stanie technicznym (2014) w przekroju 

jednostek urbanistycznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

  poniżej 25%   25-50%   51-75%   powyżej 75% 

1-Cieplice, 2-Czarne, 3-Goduszyn, 4-Jagniątków, 5-Maciejowa, 6-Sobieszów, 7-Śródmieście, 8-Zabobrze 
 

W zakresie analizy sfery technicznej pod uwagę wzięta została liczba obiektów 

zabytkowych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że większość obiektów zabytkowych 

na terenie miasta wymaga działań rewitalizacyjnych. Pod względem udziału procentowego 

tych obiektów zdecydowanie przewodzi Śródmieście. Na kolejnych miejscach, z dużą różnicą 

w stosunku do Śródmieścia, znalazły się Cieplice oraz Sobieszów. Kolejną przeanalizowaną 

kwestią były budynki komunalne wybudowane do 1945 r. Zdecydowana większość tych 

budynków wymaga pilnych działań rewitalizacyjnych. Podobnie jak w przypadku zabytków 

największy procentowy udział budynków komunalnych wybudowanych do 1945 r. ma 

jednostka urbanistyczna Śródmieście, na drugim miejscu są Cieplice.  

W odniesieniu do budynków mieszkalnych, zły stan techniczny określony został przez 

zarządców nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Największy procentowy udział 

budynków mieszkalnych w złym stanie technicznym odnotowano w Śródmieściu oraz 

Cieplicach. Należy dodać, że w mieście ogółem ponad 60% budynków mieszkalnych 

wybudowano przed 1945 r., w tym 30% przed 1918 r. Przedstawione dane wskazują 
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na bardzo znaczącą skalę potrzeb rewitalizacyjnych. Wśród przyczyn występowania zjawisk 

kryzysowych (degradacji budynków mieszkalnych, komunalnych, zabytków) wymienić 

można brak wystarczających środków finansowych na ich bieżącą konserwację oraz remonty. 

Główną potrzebą w odniesieniu do sfery technicznej jest rewitalizacja zdegradowanych 

budynków oraz zagospodarowanie miejskiej przestrzeni. 

4.7. Wyznaczenie obszarów zdegradowanych 

 

W nawiązaniu do przeprowadzonych obszernych analiz koncentracji, występowania 

zjawisk kryzysowych w Jeleniej Górze należy stwierdzić, że zdecydowanie najbardziej 

zdegradowaną jednostką urbanistyczną jest Śródmieście. W odniesieniu do tego 

obszaru, w trzech przypadkach zdiagnozowano najwyższy poziom degradacji przestrzeni 

(liczba osób objętych pomocą MOPS ogółem, liczba osób bezrobotnych długookresowo, 

liczba interwencji Straży Miejskiej ogółem). Ponadto wszystkie najwyższe stany kryzysowe 

dotyczą kluczowej sfery społecznej. Obszar wykazał również degradację w sześciu innych 

przypadkach (liczba osób bezrobotnych, liczba mieszkańców w wieku 75+, frekwencja 

w wyborach samorządowych, infrastruktura drogowa – drogi w złym stanie technicznym, 

budynki komunalne wybudowane do 1945 r., budynki mieszkalne – udział budynków w złym 

stanie technicznym). 

Kolejną jednostką urbanistyczną zakwalifikowaną jako zdegradowana są Cieplice. 

W tej jednostce stan kryzysowy dotyczy łącznie siedmiu wskaźników (liczba osób 

bezrobotnych, liczba osób bezrobotnych długookresowo, liczba mieszkańców w wieku 75+, 

liczba interwencji Straży Miejskiej ogółem, liczba organizacji pozarządowych, liczba 

podmiotów gospodarczych wg REGON, poziom hałasu komunikacyjnego). 

W związku z tym, że przy wyznaczaniu obszarów zdegradowanych w mieście można 

brać pod uwagę, oprócz analizy wskaźnikowej, również spójność funkcjonalną obszaru, jego 

znaczenia dla rozwoju lokalnego, jako trzeci obszar zdegradowany wyznaczony został 

Sobieszów, który funkcjonalnie powiązany jest z Cieplicami. Mieszkańcy Sobieszowa często 

podejmują pracę w Cieplicach, młodzież uczęszcza do szkół w Cieplicach. Jednostka 

urbanistyczna wskazuje najwyższy stopień koncentracji zjawisk kryzysowych w dwóch 

przypadkach (liczba podmiotów gospodarczych wg REGON oraz liczba organizacji 

pozarządowych). Sobieszów zdegradowany jest również pod względem frekwencji 

w wyborach samorządowych i poziomu hałasu komunikacyjnego. 
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Ponadto za wskazaniem Sobieszowa przemawiają następujące fakty: 

 jednostka jest funkcjonalnie powiązana z silnie zdegradowanym obszarem Cieplic, 

tworząc spójny obszar przestrzenny, 

 budynki mieszkalne w złym stanie technicznym na terenie Sobieszowa, pomimo 

nie najwyższego udziału procentowego (czwarta jednostka pod tym względem), 

są bardzo zdegradowane, wymagają pilnych działań rewitalizacyjnych, 

 liczba zaniedbanych obiektów zabytkowych jest wysoka (trzeci obszar pod tym 

względem po Śródmieściu i Cieplicach), 

 na wyznaczonym obszarze Sobieszowa znajdują się liczne budynki komunalne 

wybudowane do 1945 r. (trzeci obszar pod tym względem po Śródmieściu 

i Cieplicach), 

 koncentracja organizacji pozarządowych jest niska (jednostka w grupie z najwyższym 

stopniem degradacji), 

 poziom hałasu komunikacyjnego jest wysoki (pierwsza jednostka pod tym względem 

razem z Maciejową i Cieplicami), 

 infrastruktura drogowa Sobieszowa wymaga pilnych działań rewitalizacyjnych, 

 aktywność społeczna, badana frekwencją w wyborach samorządowych, jest niska 

(druga najgorsza jednostka pod tym względem), 

W dalszych analizach dotyczących wyznaczenia obszarów rewitalizacji Cieplice 

i Sobieszów, z uwagi na powiązania funkcjonalne i przestrzenne, uwzględnione zostały jako 

jeden obszar. 
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Tabela 23 Zbiorcze zestawienie wskaźników dotyczących zjawisk kryzysowych w przekroju jednostek 

urbanistycznych 

Wskaźnik 

C
ie

p
li

ce
 

C
za

rn
e 

G
o

d
u

sz
y

n
 

J
a

g
n

ią
tk

ó
w

 

M
a

ci
ej

o
w

a
 

S
o

b
ie

sz
ó

w
 

Ś
ró

d
m

ie
śc

ie
 

Z
a

b
o

b
rz

e 

Sfera społeczna 

liczba osób objętych pomocą MOPS ogółem 
0,96 0,45 1,46 0,68 0,96 0,69 1,37 0,60 

liczba osób bezrobotnych 
1,04 0,62 0,86 1,10 1,11 0,79 1,22 0,73 

liczba osób bezrobotnych długookresowo 
1,05 0,66 0,71 1,04 1,10 0,77 1,25 0,68 

liczba mieszkańców w wieku 75+ 
 

1,10 0,50 0,50 0,63 0,64 0,67 1,01 1,04 

liczba interwencji Straży Miejskiej ogółem 
1,00 0,09 0,12 0,82 0,16 0,58 1,60 0,36 

frekwencja w wyborach samorządowych 
1,04 1,19 1,43 1,52 1,01 0,98 0,91 1,05 

liczba organizacji pozarządowych 
0,66 0,95 0,47 2,76 0,21 0,70 1,55 0,50 

Sfera gospodarcza 

liczba podmiotów gospodarczych wg REGON 
0,85 0,90 0,76 0,80 1,06 0,72 1,36 0,64 

Sfera środowiskowa 

poziom hałasu komunikacyjnego 
71 dB 61 dB 65 dB 34 dB 71 dB 71 dB 68 dB 63 dB 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

infrastruktura drogowa – drogi w złym stanie 

technicznym 26% 7% 1% 1% 1% 5% 54% 6% 

Sfera techniczna 

liczba obiektów zabytkowych 
17% 2% 2% 4% 3% 10% 60% 1% 

budynki komunalne wybudowane do 1945 r. 
25% 0% 2% 4% 1% 9% 51% 9% 

budynki mieszkalne – udział budynków w złym 

stanie technicznym 27% 0% 0% 1% 0% 6% 56% 10% 

Źródło: opracowanie własne 
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5. Wyznaczenie obszarów rewitalizacji w ramach obszarów 
zdegradowanych 

 

W wyznaczeniu obszarów rewitalizacji w ramach wybranych obszarów zdegradowanych 

(Śródmieście oraz Cieplice i Sobieszów łącznie, z uwagi na powiązania funkcjonalne, 

przestrzenne tych jednostek urbanistycznych) posłużono się wskaźnikiem koncentracji 

zjawisk kryzysowych. Na bazie dostępnych danych szczegółowych porównano koncentrację 

zjawiska w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w stosunku do wybranych obszarów 

zdegradowanych. Wybrano dwa obszary rewitalizacji poddane analizie (Obszar rewitalizacji 

I Jelenia Góra-Centrum, Obszar rewitalizacji II Cieplice-Sobieszów).  

Wykorzystano 7 wskaźników odnoszących się do kluczowej sfery społecznej 

oraz gospodarczej. W zdecydowanej większości rozpatrywanych przypadków obszar 

rewitalizacji ma większą koncentrację zjawiska kryzysowego. Przeprowadzone analizy 

potwierdzają zasadność wyboru obszarów rewitalizacji. Przy ich wyborze uwzględniono 

również ograniczenia wynikające z wytycznych dotyczących zasad opracowywania 

programów rewitalizacji, tj. obszar rewitalizacji ogółem obejmuje tereny nieprzekraczające 

20% powierzchni gminy i zamieszkałe przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

 

Tabela 24 Sfera społeczna – liczba osób objętych pomocą MOPS ogółem (2014). Koncentracja zjawiska 

w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w stosunku do wybranych obszarów zdegradowanych 

Obszar 

zdegradowany/obszar 

rewitalizacji 

Liczba 

mieszkańców 

Badane 

zjawisko w 

obszarze 

Wskaźniki Koncentracja 

Śródmieście 34 419 2 980 0,086 1,37 

Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – Centrum 15 739 2 214 0,140 1,62 

Cieplice-Sobieszów 18 132 1 037 0,057 0,91 

Obszar rewitalizacji II 

Cieplice-Sobieszów 7 231 696 

 

0,096 1,68 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 25 Sfera społeczna – liczba osób bezrobotnych (2014). Koncentracja zjawiska w obszarach 

wyznaczonych do rewitalizacji w stosunku do wybranych obszarów zdegradowanych 

Obszar 

zdegradowany/obszar 

rewitalizacji 

Liczba 

mieszkańców 

Badane 

zjawisko w 

obszarze 

Wskaźniki Koncentracja 

Śródmieście 34 419 1 329 0,038 1,22 

Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – Centrum 15 739 979 0,062 1,61 

Cieplice-Sobieszów 18 132 570 0,031 0,99 

Obszar rewitalizacji II 

Cieplice-Sobieszów 7 231 346 0,047 1,52 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 26 Sfera społeczna – liczba osób bezrobotnych długookresowo (2014). Koncentracja zjawiska 

w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w stosunku do wybranych obszarów zdegradowanych 

Obszar 

zdegradowany/obszar 

rewitalizacji 

Liczba 

mieszkańców 

Badane 

zjawisko w 

obszarze 

Wskaźniki Koncentracja 

Śródmieście 34 419 767 0,022 1,25 

Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – Centrum 15 739 548 0,034 1,56 

Cieplice-Sobieszów 18 132 322 0,017 1,00 

Obszar rewitalizacji II 

Cieplice-Sobieszów 7 231 197 0,027 1,53 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 27 Sfera społeczna – liczba mieszkańców w wieku 75+ (2014). Koncentracja zjawiska w obszarach 

wyznaczonych do rewitalizacji w stosunku do wybranych obszarów zdegradowanych 

Obszar 

zdegradowany/obszar 

rewitalizacji 

Liczba 

mieszkańców 

Badane 

zjawisko w 

obszarze 

Wskaźniki Koncentracja 

Śródmieście 34 419 3 065 0,089 1,01 

Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – Centrum 15 739 2 000 0,127 1,43 

Cieplice-Sobieszów 18 132 1 616 0,089 1,01 

Obszar rewitalizacji II 

Cieplice-Sobieszów 7 231 740 0,102 1,15 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 28 Sfera społeczna – liczba interwencji Straży Miejskiej ogółem (2014). Koncentracja zjawiska 

w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w stosunku do wybranych obszarów zdegradowanych 

Obszar 

zdegradowany/obszar 

rewitalizacji 

Liczba 

mieszkańców 

Badane 

zjawisko w 

obszarze 

Wskaźniki Koncentracja 

Śródmieście 34 419 970 0,028 1,60 

Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – Centrum 15 739 781 0,049 1,76 

Cieplice-Sobieszów 18 132 294 0,016 0,92 

Obszar rewitalizacji II 

Cieplice-Sobieszów 7 231 120 0,016 1,02 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 29 Sfera społeczna – liczba organizacji pozarządowych (NGO) (2014). Koncentracja zjawiska 

w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w stosunku do wybranych obszarów zdegradowanych 

Obszar 

zdegradowany/obszar 

rewitalizacji 

Liczba 

mieszkańców 

Badane 

zjawisko w 

obszarze 

Wskaźniki Koncentracja 

Śródmieście 34 419 233 0,006 1,51 

Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – Centrum 15 739 199 0,012 1,87 

Cieplice-Sobieszów 18 132 54 0,002 0,67 

Obszar rewitalizacji II 

Cieplice-Sobieszów 7 231 40 0,005 1,87 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 30 Sfera gospodarcza – liczba podmiotów gospodarczych wg REGON (2014). Koncentracja 

zjawiska w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w stosunku do wybranych obszarów 

zdegradowanych 

Obszar 

zdegradowany/obszar 

rewitalizacji 

Liczba 

mieszkańców 

Badane 

zjawisko w 

obszarze 

Wskaźniki Koncentracja 

Śródmieście 34 419 7 799 0,226 1,36 

Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – Centrum 15 739 6 391 0,406 1,79 

Cieplice-Sobieszów 18 132 2 499 0,137 0,83 

Obszar rewitalizacji II 

Cieplice-Sobieszów 7 231 1 402 0,193 1,41 

Źródło: opracowanie własne 

 
Mapa 2 Obszary wyznaczone do rewitalizacji na tle jednostek urbanistycznych miasta 

 
Źródło: materiały Urzędu Miasta Jelenia Góra 
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Mapa 3 Obszar rewitalizacji I – Jelenia Góra-Centrum 

 

Źródło: materiały Urzędu Miasta Jelenia Góra 
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Mapa 4 Obszar rewitalizacji II – Cieplice-Sobieszów 

Źródło: materiały Urzędu Miasta Jelenia Góra 

 

Tabela 31 Powierzchnia jednostek urbanistycznych, obszarów zdegradowanych, obszarów 

rewitalizowanych 

Jednostka 

urbanistyczna 

Liczba 

mieszkańców 

jednostki 

urbanistycznej 

Powierzchnia 

jednostki 

urbanistycznej 

(ha) 

Obszary 

zdegradowane/obszary 

rewitalizacji 

Powierzchnia 

obszarów 

zdegradowanych

/obszarów 

rewitalizacji (ha) 

Cieplice 14 613 1 369 

Śródmieście 2 682 Czarne 1 881 562 

Goduszyn 478 811 Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – 

Centrum 521 Jagniątków 
487 2 144 

Maciejowa 1 077 1 438 

Cieplice-Sobieszów 2 465 Sobieszów 3 519 1 096 

Śródmieście 34 419 2 682 Obszar rewitalizacji II 

Cieplice-Sobieszów 285 Zabobrze 24 934 826 

Miasto ogółem 81 408 10 928 Miasto ogółem 10 928 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze 
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Łączna liczba mieszkańców zamieszkujących obszary rewitalizacji, Obszar I Jelenia 

Góra-Centrum oraz Obszar II Jelenia Góra-Cieplice-Sobieszów wynosi  22 970, co stanowi 

28,2% mieszkańców miasta ogółem. Powierzchnia obszarów rewitalizacji wynosi łącznie 

806 ha, co stanowi 7,4% powierzchni miasta ogółem. 

Przeprowadzone analizy potwierdzają zasadność wyboru obszarów rewitalizacji. Ponadto 

w kluczowej sferze społecznej wskaźnik liczby bezrobotnych na 1000 mieszkańców wyniósł 

odpowiednio: 44,14 (Obszar I), 43,32 (Obszar II), 30,56 (miasto ogółem). Wskaźnik liczby 

osób objętych pomocą MOPS (świadczenia oraz praca socjalna) na 1000 mieszkańców 

wyniósł: 95,81 (Obszar I), 87,77 (Obszar II), 63,18 (miasto ogółem). W przypadku liczby 

interwencji Straży Miejskiej na 1000 mieszkańców, wskaźnik kształtuje się następująco: 

41,64 (Obszar I), 14,87 (Obszar II), 17,61 (miasto ogółem).  

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Komendę Miejską Policji, obszary najbardziej 

zagrożone zjawiskami patologicznymi przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 32 Obszary najbardziej zagrożone zjawiskami patologicznymi, wymagające przeprowadzenia 

działań rewitalizacyjnych (2014) 

Lp. Rejon Miasta Jelenia Góra Obszar rewitalizacji 

1 rejon ulic Michała Drzymały, Świętojańska 
Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – Centrum 

2 
rejon ulic Powstańców Śląskich, Ludwika Waryńskiego, Rudolfa 

Weigla,    

Poza obszarem 

3 rejon skrzyżowania ulic 1 Maja i Klonowica 
Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – Centrum 

4 
park vis-a-vis dworca kolejowego wraz z przejściem podziemnym 

w kierunku ulicy Wincentego Pola 

Poza obszarem 

5 Aleja Wojska Polskiego wraz z przyległym Placem Kościuszki  
Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – Centrum 

6 rejon ulic Grunwaldzka, Lwówecka 
Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – Centrum 

7 
rejon ulic Władysława Jagiełły, Bolesława Krzywoustego wraz z 

wieżą widokową 

Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – Centrum 

8 rejon ulic Jana Kilińskiego, Pijarska wraz z kanałem Młynówki 
Obszar rewitalizacji I 

Jelenia Góra – Centrum 

9 rejon ulic Zjednoczenia Narodowego, Jagiellońska 
Obszar rewitalizacji II 

Cieplice-Sobieszów 

10 rejon ulicy Józefa Sowińskiego Poza obszarem 

11 rejon ulic Edwarda Dembowskiego wraz ze skwerem Poza obszarem 

12 
rejon skrzyżowania ulic Cieplicka i Ignacego Domeyki wraz ze 

skwerem 

Obszar rewitalizacji II 

Cieplice-Sobieszów 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze 

 

Powyższe zestawienie, udostępnione przez Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze,  

powstało na bazie informacji uzyskanych, m.in. od policjantów pionu prewencji, 
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realizujących codziennie służbę o charakterze patrolowym i interwencyjnym. Wskazano 

obszary miasta o relatywnie najmniejszym poziomie poczucia bezpieczeństwa. Spośród 

12 wskazanych obszarów 8 mieści się w obszarach rewitalizacji. Powyższe dane potwierdzają 

jednoznacznie zasadność wybranych obszarów rewitalizacji w ramach obszarów 

zdegradowanych. Poprawa poczucia bezpieczeństwa publicznego jest jedną z ważniejszych 

kwestii i efektów podejmowanych działań rewitalizacyjnych, realizowanych projektów 

w ramach implementacji LPR. Ponadto liczba przestępstw na obszarach rewitalizacji (liczona 

łącznie), w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r., wzrosła o 15,9% (za pierwsze półrocze 

2015 r.). 

W przypadku 75% gimnazjów funkcjonujących na obszarach rewitalizacji wyniki 

egzaminu gimnazjalnego kształtują się poniżej średnich wyników uzyskanych w mieście 

ogółem. 

 
Tabela 33 Wyniki egzaminu gimnazjalnego (%) w roku szkolnym 2014/2015 

Lp. Placówka * 

część 

humanistyczna 

część mat.-

przyrodnicza 
j. angielski j. niemiecki 

j. 

polski 

histori

a, 

WOS 

matematy

ka 
przyroda podst. rozsz. podst. rozsz. 

1 Województwo 61,2 63,2 46,8 49,0 66,6 49,2 55,3 34,7 

2 Jelenia Góra 62,6 62,3 48,1 49,9 71,9 55,5 56,5 33,9 

3 G. w ZSO nr 1 79,3 77,2 73,5 69,5 94,2 86,8 100,0 98,0 

4 G. nr 1 68,9 66,9 54,2 53,2 78,7 63,1 70,3 66,6 

5 G. w ZSP nr 

15 i G. nr 5 

55,0 55,0 40,9 43,8 60,5 60,6 65,0 55,5 

6 G. w ZSEiG 3 55,0 55,6 34,7 40,2 58,3 31,7 40,3 18,2 

7 G. w ZSRA 58,3 58,6 40,1 46,2 71,8 49,8 63,4 36,4 

8 G. nr 4 57,7 58,8 40,8 44,1 61,6 35,7 56,5 - 

9 G. w MOSc 32,7 37,3 22,7 28,9 - - 42,2 14,6 

Źródło: Urząd Miasta Jelenia Góra 

* pogrubiono jednostki oświatowe należące do obszarów rewitalizacji 

 

W sferze technicznej na obszarach rewitalizacji największy problem stanowi degradacja 

stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym 

(np. Aleja Wojska Polskiego). Ponadto, występuje brak rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności 

w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Stan ten związany jest w dużym 

zakresie z ich wiekiem, większość budynków komunalnych znajdujących się na obszarach 

rewitalizacji wybudowanych zostało przed 1945 r.  Blisko 25% budynków stanowiących 
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własność i współwłasność miasta jest w złym stanie technicznym (w tym wyłączonych 

z użytkowania).  

W odniesieniu do sfery środowiskowej, na obszarach rewitalizacji, emisja zanieczyszczeń 

gazowych wzrosła w latach 2008-2012 o 11%. Do klasy C zaliczono obszary rewitalizacji 

ze względu na wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10. Oznacza to, że zasadne jest podjęcie 

pilnych działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Lokalne potencjały rozwojowe 

występujące na terenach wybranych do rewitalizacji uznać należy za istotne. Mieszczą się na 

nich jedne z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Obszar I obejmuje, m.in. ścisłe 

centrum, w którym funkcjonują instytucje otoczenia biznesu, prowadzona jest działalność 

handlowo-usługowa. Na terenie Obszaru II znajduje się, m.in. Uzdrowisko Cieplice, Park 

Zdrojowy. Przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych na tych obszarach pozwoli w pełni 

wykorzystać ich potencjały oraz zapobiegnie występowaniu zjawisk kryzysowych 

w przyszłości. 

Jedną z najistotniejszych części obszarów rewitalizacji jest Aleja Wojska Polskiego
7
. 

Najważniejszymi elementami mającymi wpływ na ocenę wartości środowiska kulturowego 

w tym obszarze są: 

 pierzeje zabudowy, usytuowane po obu stronach al. Wojska Polskiego złożone ze 

zwartych ciągów reprezentacyjnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

wielorodzinnej wolnostojącej oraz jednorodzinnej wolnostojącej, 

 wnętrze urbanistyczne w ciągu al. Wojska Polskiego, tworzące oś urbanistyczną 

całego założenia zawarte pomiędzy obu pierzejami zabudowy, obejmujące ulice, 

chodniki, pasmowe układy zieleni i małą architekturę, 

 reprezentacyjne budynki użyteczności publicznej z ich najbliższym otoczeniem 

(zwłaszcza budynek teatru), 

 teren skweru Tadeusza Kościuszki z zachowanymi elementami zieleni urządzonej, 

małej architektury oraz pozostałe elementy zieleni komponowanej. 

Analiza dotycząca stanu technicznego oraz wyposażenia budynków w media przy Alei 

Wojska Polskiego pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

 w budynkach występuje wyraźnie zjawisko luki remontowej i wynikającej z tego 

dekapitalizacji zabudowy. Kamienice wymagają kompleksowych działań 

                                                 
7
 wybrana charakterystyka Alei Wojska Polskiego pochodzi z opracowania: Róg J., Domagała A., Waliszewski 

J., Godlewski J, Korzeń J., Korzeń K., Korpal K., Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. 

Koncepcja urbanistyczna rewitalizacji Alei Wojska Polskiego, Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania, 

Jelenia Góra 2009. 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

 

66 
 

remontowych począwszy od piwnic, elementów konstrukcyjnych aż po strychy, 

wymiany stolarki, naprawy dachów, odnowy elewacji, 

 zdecydowana większość budynków posiada pełne wyposażenie w zakresie instalacji 

sanitarnych i elektrycznych. Poważne braki występują w zakresie zaopatrzenia 

mieszkańców w ciepło. Dominują rozwiązania indywidualne (ogrzewanie piecami na 

paliwa stałe), w niektórych kamienicach wykorzystuje się także instalacje centralnego 

ogrzewania, 

 większość zabudowy Alei Wojska Polskiego posiada elewacje wyróżniające się formą 

wystroju, detalem i ornamentyką. Obecnie, ze względu na zły stan większości z nich, 

nie mogą być uznane za walor, podkreślający bogatą historię tego miejsca. 

 

Tabela 34 Powierzchnia i struktura gruntów obszarów rewitalizowanych 

Lp. Użytek 

Powierzchnia dla 

Jeleniej Góry 

(ha) 

Powierzchnia dla 

obszaru I i II 

(ha) 

Struktura poszczególnych 

rodzajów użytkowania 

gruntów w stosunku do 

obszarów rewitalizacji 

(%) 

1. 
Zabudowa 

mieszkaniowa 
754 199 

25 

2. Zabudowa pozostała 361 144 18 

3. 
Tereny komunikacyjne 

(drogi, kolej, inne) 
727 122 

15 

4. Tereny przemysłowe 205 44 5 

5. 

Rzeki i kanały (wody, 

wody płynące, wody 

stojące) 

183 38 

5 

6. Użytki rolne 4 159 90 11 

7. Tereny zielone i lasy 4 010 68 8 

8 

Inne, w tym: tereny 

sportowe, przeznaczone 

pod zabudowę, w 

trakcie zabudowy, 

nieużytki 

529 101 

12 

Razem 10 928 806 100 

Źródło: Urząd Miasta Jelenia Góra 

 

W ramach analizy struktury poszczególnych rodzajów użytkowania gruntów obszarów 

rewitalizacji należy stwierdzić, że największą ich cześć stanowi zabudowa mieszkaniowa 

oraz zabudowa pozostała. Na kolejnym miejscu znalazły się tereny komunikacyjne. 

Relatywnie najmniejszy udział mają rzeki i kanały oraz tereny poprzemysłowe. 
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Tabela 35 Pomoc ze środków PFRON na obszarach rewitalizacji (2015) 

Lp. Nazwa zadania 

Obszar I 

Jelenia Góra - 

Centrum 

Obszar II 

Cieplice - 

Sobieszów 

Jelenia Góra - 

ogółem 

1. 
Dofinansowanie do pobytu na 

turnusie rehabilitacyjnym 
78 osób 42 osoby 525 osób 

2. 

Dofinansowanie do likwidacji 

barier funkcjonalnych  

i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

42 osoby 26 osób 181 osób 

3. 

Dofinansowanie do zakupu 

środków pomocniczych  

i ortopedycznych 

185 osób 127 osób 840 osób 

4. 

Dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji, turystyki osób 

niepełnosprawnych 

7 organizacji 

pozarządowych 

1 organizacja 

pozarządowa 

12 organizacji 

pozarządowych 

Źródło: opracowane własne Działu Rehabilitacji MOPS w Jeleniej Górze na podstawie sprawozdania rzeczowo-

finansowego. 

 

O pomoc ze środków PFRON w 2015 r. ubiegało się 1 700 osób niepełnosprawnych 

oraz 18 instytucji działających na rzecz tych osób. Środki otrzymało 1 546 osób oraz 

12 instytucji (organizacji pozarządowych). Dane ilościowe dotyczące obszarów rewitalizacji 

przedstawia powyższa tabela. 

Według informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Obszaru I wśród 

głównych problemów wymienić można: 

 dużą odległość do punktów wydawania posiłków dla mieszkańców okolic ulicy 

Lwóweckiej i Grunwaldzkiej, 

 przy ulicy Wyczółkowskiego występuje skupisko lokali socjalnych (3 budynki), 

powoduje to duże zagęszczenie osób korzystających z pomocy społecznej i nasilenie 

występowania negatywnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, alkoholizm 

i przemoc, 

 zbyt małą liczbę miejsc w przedszkolach publicznych i żłobkach, 

 niewystarczającą liczbę miejsc w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, brak klubu 

seniora. 

Na terenie Obszaru I główne przyczyny korzystania ze wsparcia pomocy społecznej to: 

 bezrobocie, 

 niepełnosprawność i choroby wynikające z podeszłego wieku, stale zwiększa 

się liczba osób niesamodzielnych i wymagających wsparcia z tytułu wieku. 

Na terenie Obszaru II wśród głównych problemów zdiagnozowano: 
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 brak punktów wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020, 

 hotel przy ul. Jagiellońskiej, do którego eksmitowane są osoby z okolicznych gmin, 

osoby eksmitowane do tego hotelu, po upływie miesiąca, w czasie którego mają 

opłacony pobyt, w przypadku braku dochodów stają się klientami MOPS w Jeleniej 

Górze, 

 pustostany, w których przebywają osoby bezdomne, 

 brak miejsc rekreacji dla dzieci i rodzin, 

 brak żłobka i mała liczba miejsc w przedszkolach publicznych, 

 brak świetlicy środowiskowej na terenie Sobieszowa, 

 brak klubu seniora lub ośrodka wsparcia dla osób starszych. 

Na terenie Obszaru II główne przyczyny korzystania ze wsparcia pomocy społecznej to: 

 bezrobocie, 

 niepełnosprawność i choroby wynikające z podeszłego wieku, 

 stale zwiększa się liczba osób niesamodzielnych i wymagających wsparcia z powodu 

wieku, 

 alkoholizm. 
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6. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 
 

Wizję możemy rozumieć jako obraz przyszłości, który chcemy wykreować. 

Jest to podstawowa aspiracja, która powinna być wspólna dla wszystkich, którzy chcą 

osiągnąć pożądany stan rzeczywistości. Wizja stanu obszarów po przeprowadzeniu 

rewitalizacji dla Jeleniej Góry przedstawia się następująco: 

 

Obszary zrewitalizowane, Jelenia Góra – Centrum i Cieplice – Sobieszów, rozwijają się 

harmonijnie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zdecydowanej poprawie 

ulegnie standard warunków życia ludności dzięki wieloaspektowej rewitalizacji 

przestrzennego zagospodarowania, głównie zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury 

technicznej i społecznej. Przestrzeń publiczna zwiększy swą funkcjonalną wartość, a jej 

atrakcyjność i konkurencyjność nada zrewitalizowanym obszarom pozytywnego wizerunku. 

Środowisko zyska wyższą jakość m.in. poprzez wzrost stopnia energooszczędności gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi i obiektami użyteczności publicznej oraz ograniczenie niskich 

emisji. 

Poprawa ładu przestrzennego, estetyki i jakości środowiska stanowić będą istotne 

impulsy rozwoju zrewitalizowanych obszarów. Zwiększy się przy tym oferta uzbrojonych 

terenów inwestycyjnych, a w ślad za tym przedsiębiorczość i gospodarcza aktywność. 

Na obszarach poddanych rewitalizacji wzrośnie poczucie lokalnej tożsamości, poziom 

społecznej integracji, poczucie bezpieczeństwa publicznego oraz aktywność lokalnych 

społeczności. 
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7. Cele rewitalizacji  
 

Wyznaczone cele rewitalizacji, kierunki działań, mają za zadanie eliminację 

lub ograniczenie negatywnych zjawisk występujących w miejskiej przestrzeni. Wszystkie 

obrane cele LPR są wynikiem i konsekwencją wcześniejszych analiz (ogólnej diagnozy 

społeczno-ekonomicznej, diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w pięciu sferach, 

przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz analizy SWOT). 

Głównym celem Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-

2023 jest rozwój zdegradowanych obszarów miasta i wysoka jakość życia lokalnych 

społeczności. 

Cele operacyjne: 

 Cel 1. Przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowanie, 

 Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych, 

 Cel 3. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 

 Cel 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności. 

Wyznaczone cele, kierunki działań obejmowały będą projekty rewitalizacyjne dotyczące, 

m.in.: 

 poprawy stanu infrastruktury technicznej (w tym zasobów mieszkaniowych oraz dróg 

lokalnych), rewitalizacji obszarów poprzemysłowych oraz powojskowych, 

 upowszechniania rozwiązań w zakresie niskiej emisji, energooszczędności i ochrony 

środowiska, 

 wsparcia doradczo-szkoleniowego, przygotowania terenów inwestycyjnych, 

 poprawy jakości oferty edukacyjnej, przeciwdziałania bezrobociu, ograniczania 

zjawiska wykluczenia społecznego, przeciwdziałania niskiej aktywności społecznej, 

eliminowania patologii społecznych (m.in. alkoholizm, narkomania), rozwoju kultury. 

Realizacja celu głównego oraz celów operacyjnych w sposób znaczący przyczyni 

się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej miasta, 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się niekorzystnych zjawisk oraz pozwoli w pełniejszym 

stopniu wykorzystać lokalne potencjały. Szczególne miejsce wśród kierunków działania 

zajmuje sfera społeczna funkcjonowania miasta, potwierdzając tym samym, że to mieszkańcy 

są jego najcenniejszym zasobem. Realizacja celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra na lata 2015-2023 uruchomi procesy wyprowadzenia ze stanu kryzysowego 
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obszarów zdegradowanych Jeleniej Góry oraz stworzy warunki do ich zrównoważonego 

rozwoju poprzez przedsięwzięcia kompleksowe. 

LPR wykorzystywany będzie przez władze lokalne jako podstawowy dokument 

planistyczny wskazujący konkretne przedsięwzięcia w odpowiedzi na zdiagnozowane zespoły 

niepożądanych i destrukcyjnych zjawisk, procesów w sferze społecznej, przestrzennej, 

infrastrukturalnej, gospodarczej i środowiskowej Jeleniej Góry.  
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8. Planowane efekty rewitalizacji 
 

Realizacja projektów uwzględnionych w LPR przyczyni się do znaczących, pozytywnych 

przeobrażeń miejskiej przestrzeni. Efekty planowanych działań widoczne będą we wszystkich 

kluczowych sferach (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

oraz technicznej). W poniższej tabeli przedstawiona została charakterystyka potencjalnych 

efektów dotyczących obszarów rewitalizacji (Obszar I Jelenia Góra-Centrum, Obszar 

II Cieplice-Sobieszów) oraz, poprzez powiązania funkcjonalne i przenikanie się miejskich 

procesów, pośrednio całego miasta. Ponadto zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym 

powiązania występujące pomiędzy poszczególnymi celami rewitalizacji, a projektami 

rewitalizacyjnymi. 

 

Tabela 36 Efekty rewitalizacyjne dla obszarów  Jelenia Góra – Centrum,  Cieplice-Sobieszów 

Cel LPR 
Sfera 

funkcjonalna 
Planowane efekty rewitalizacji 

Cel 1. Przeciwdziałanie 

degradacji miejskiej 

przestrzeni i jej 

zagospodarowanie 

Przestrzenno-

funkcjonalna, 

techniczna 

 znacząco zwiększy się estetyka miasta, 

w szczególności teren Alei Wojska Polskiego 

oraz liczba zrewitalizowanych budynków 

mieszkalnych, budynków użyteczności 

publicznej, zabytków. Zwiększy się odsetek 

mieszkańców korzystających z instalacji 

komunalnych. Poprzez te działania 

diametralnej poprawie ulegnie miejska 

przestrzeń. Obszary rewitalizowane poprawią 

swój wizerunek, staną się bardziej atrakcyjne 

dla potencjalnych rezydentów, inwestorów, 

turystów, 

 nastąpi zauważalna poprawa stanu dróg 

publicznych, przekładająca się na większe 

bezpieczeństwo publiczne, lepszą 

przepustowość komunikacyjną, zmniejszoną 

kongestię transportową oraz wzrost estetyki 

miejskiej przestrzeni, 

 zwiększy się poziom satysfakcji kierowców 

oraz pieszych ze stanu miejskiej infrastruktury 

drogowej. 

Cel 2. Zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju 

obszarów zdegradowanych  

Środowiskowa 

 zwiększy się udział terenów zielonych, 

zmniejszy poziom hałasu komunikacyjnego, 

ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla 

do atmosfery, likwidowane będą nielegalne 

wysypiska odpadów, wzrośnie selektywna 

zbiórka odpadów komunalnych, wzrośnie 

świadomość ekologiczna mieszkańców, 

 zmniejszeniu ulegnie zużycie mediów, 

powodowane poprawą stanu infrastruktury 
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technicznej, racjonalnymi oszczędnościami 

oraz wzrostem świadomości 

i odpowiedzialności ekologicznej, 

 dzięki wyprowadzeniu ruchu pojazdów z 

centrum miasta ograniczona zostanie niska 

emisja transportowa. 

Cel 3. Wspieranie rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości 
Gospodarcza 

 wzrośnie liczba przedsiębiorstw na obszarach 

rewitalizowanych, rozwinie się sektor MŚP, 

 zwiększy się współpraca lokalnych 

przedsiębiorców ze światem nauki, 

organizacjami pozarządowymi oraz władzami 

samorządowymi, 

 powstaną nowe tereny inwestycyjne 

przeznaczone pod działalność gospodarczą. 

Cel 4. Integracja 

i aktywizacja miejskiej 

społeczności 

Społeczna 

 spadnie liczba przestępstw i wykroczeń, na 

obszarach rewitalizacji, 

 spadnie liczba osób korzystających z pomocy 

MOPS, zatrzymany zostanie proces 

wykluczania społecznego, długotrwałego 

bezrobocia, 

 spadnie liczba osób uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji chemicznych, 

rozwój programów społecznej profilaktyki 

uzależnień, 

 zwiększona zostanie oferta kreatywnych zajęć 

dodatkowych dla dzieci i młodzieży, 

 zwiększona zostanie liczba funkcjonujących 

organizacji pozarządowych, które wspomogą 

władze lokalne w rozwiązywaniu problemów 

społecznych oraz gospodarczych,  

 poprzez wzrost zadowolenia mieszkańców 

z procesów rewitalizacyjnych zwiększeniu 

ulegnie frekwencja wyborcza, zaangażowanie 

w życie miasta, 

 odczuwalny wzrost zadowolenia 

mieszkańców, spowodowany zwiększeniem 

ilości miejsc do aktywnego spędzania czasu 

wolnego oraz rekreacji, 

 zmniejszy się tempo migracji z obszarów 

rewitalizowanych, zmniejszeniu ulegnie 

zjawisko suburbanizacji,  

 wzmocni się marka i rozpoznawalność Jeleniej 

Góry, wzrośnie konkurencyjność miasta  

 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 37 Powiązania występujące pomiędzy poszczególnymi celami rewitalizacji, a projektami 

rewitalizacyjnymi 

Cel LPR 
Projekty z listy „A” 

(nr projektów) 

Projekty z listy „B” 

(nr projektów) 

Cel 1. Przeciwdziałanie 

degradacji miejskiej 

przestrzeni i jej 

zagospodarowanie 

1-384 1-3, 11, 12, 17, 19, 21-35 

Cel 2. Zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju 

obszarów zdegradowanych 

1, 2, 7, 9, 10, 11, 15, 18 5-10, 16-17, 19, 25-34 

Cel 3. Wspieranie rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości 
2, 3, 7-10 18  4, 11, 15, 17, 19, 24, 25, 35 

Cel 4. Integracja 

i aktywizacja miejskiej 

społeczności 

2, 3, 7, 9, 10, 12-16, 18 
11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 

25, 35 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wybór projektów rewitalizacyjnych do dofinansowania odbywać się będzie w oparciu  

o kryteria wyborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Kryteria te wskazane zostaną w Regulaminie 

konkursu odnoszącym się do konkretnego naboru.  

W pierwszym etapie oceny wniosku przeprowadzona zostanie ocena zgodności projektu 

ze strategią ZIT AJ, przez pracowników Wydziału ZIT AJ oraz ekspertów zewnętrznych.  

W drugim etapie zostanie przeprowadzona ocena zgodności z kryteriami formalnymi oraz 

merytorycznymi przez ekspertów zewnętrznych oraz pracowników IZ RPO (Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).  

Po zakończeniu oceny formalnej, merytorycznej i zgodności ze strategią ZIT AJ, 

sporządzony zostanie protokół z jej przebiegu wraz z wynikami oceny. Informacja o wyborze 

projektów do dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020 opublikowana zostanie na 

stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Każdy beneficjent 

otrzyma również pisemną informację o wyborze jego projektów do wsparcia środkami UE. 
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9. Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych (lista A) 
 

Poniżej przedstawione zostało zestawienie podstawowych projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023. W odniesieniu do indykatywnych ram finansowych, we wszystkich zgłoszonych projektach zakłada się 

finansowanie z wkładu własnego i/lub kredytu oraz środków europejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020, Działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”.  

 

Tabela 38 Lista zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych (tzw. lista „A”) 

L.p. Nazwa projektu 
Nazwa 

wnioskodawcy 

Krótki opis 

problemu jaki ma 

rozwiązać 

realizacja 

projektu 

Cel (cele) projektu 
Zakres realizowanych 

zadań 

Miejsce realizacji 

danego projektu na 

obszarze rewitalizacji 

Szacowana 

wartość 

projektu  

w PLN 

 

 

Indykatywne 

źródła 

finansowania 

Prognozowane 

produkty  

i rezultaty* wraz ze 

sposobem ich oceny  

i zmierzenia  

w odniesieniu do 

celów rewitalizacji 

1. 

 

Rewitalizacja 

zabytkowego 

centrum miasta 

Jeleniej Góry 

 

1.1. Przebudowa 

przestrzeni 

miejskiej al. 

Wojska Polskiego 

w Jeleniej Górze 

 

1.2. Poprawa stanu 

zachowania 

zabytkowego 

budynku Ratusza 

Miejskiego w 

Jeleniej Górze 

wraz z jego 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

Zdegradowany stan 

przestrzeni al. 

Wojska Polskiego 

Zły stan techniczny 

budynku, w tym 

instalacji 

wewnętrznych, 

zagraża 

bezpieczeństwu 

użytkowników 

budynku oraz  

egzystencji 

zabytku. 

 

Przebudowa 

przestrzeni miejskiej 

al. Wojska Polskiego 

w celu poprawy 

estetyki i 

atrakcyjności 

zabytkowej ulicy. 

Poprawa 

atrakcyjności 

zabytkowego centrum 

miasta poprzez 

poprawę  stanu 

zachowania budynku 

Ratusza Miejskiego 

wraz z jego 

turystycznym 

udostępnieniem. 

 

1.1. Zakres prac: 

Przebudowa ciągu - drogi 

powiatowej, w tym: 

- przebudowa jezdni, 

chodników, oświetlenia 

drogowego, kanalizacji 

deszczowej wraz z 

przystosowaniem ciągu 

do ruchu rowerowego 

- uporządkowanie zieleni 

z małą architekturą 

Przebudowa ulicy Wojska 

Polskiego w otoczeniu 

Teatru im. Cypriana 

Kamila Norwida, w tym: 

- przebudowa nawierzchni 

chodników i strefy 

wejściowej do Teatru 

al. Wojska Polskiego, 

pl. Ratuszowy 58  

w Jeleniej Górze 

7 900 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

 

 

Wskaźnik produktu  

1. długość 

przebudowanej drogi 

powiatowej 1,55 km  

2. powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją 0,49 ha  

3. liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanym 

obszarze - 1 szt. 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 
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turystycznym 

udostępnieniem 

Przebudowa skweru 

Tadeusza Kościuszki,  

w tym: 

- przebudowa ciągów 

pieszo-jezdnych 

- mała architekturę  

i zieleń 

 

1.2. Zakres prac: 

- wymiana instalacji 

wewnętrznych 

- wzmocnienie stropów 

- renowacja zabytkowych 

elementów budynku  

- remont pomieszczeń 

- osuszenie murów w 

części przyziemia Ratusza 

- dostosowanie budynku 

do przepisów p.poż. 

 

 

2. 

 

Rewitalizacja 

Cieplic - 

uzdrowiskowej 

części Jeleniej 

Góry 

 

2.1. Przeobrażenie 

zdegradowanych 

terenów 

nadbrzeżnych 

rzeki Kamiennej 

na bulwar 

spacerowy  

w Jeleniej Górze-

Cieplicach 

 

2.2. Udostępnienie 

turystyczne 

zabytkowego 

budynku źródła 

wody mineralnej 

 

 

Beneficjent: 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

Partner:  

Uzdrowisko 

Cieplice  

Sp. z o.o. Grupa 

PGU 

 

Parafia 

Rzymskokatolic

ka pw. Św. Jana 

Chrzciciela w 

Cieplicach 

 

Zdegradowany 

teren 

poprzemysłowy po 

Uzdrowisku 

Cieplice. Miejsce 

niebezpieczne 

zlokalizowane w 

obszarze kumulacji 

niepożądanych 

zjawisk związanych 

z ubóstwem, 

wykluczeniem 

społecznym i 

nieuporządkowanej 

przestrzeni 

miejskiej. 

Zły stan techniczny 

infrastruktury 

utrudniający 

komunikację 

drogową i ruch 

 

Stworzenie 

ogólnodostępnej, 

atrakcyjnej 

przestrzeni 

uzdrowiskowej 

Cieplic. Miejsca 

spotkań, relaksu, 

wypoczynku, licznych 

imprez kulturalnych 

dla mieszkańców, 

kuracjuszy i turystów. 

Rozwój usług 

okołoturystycznych, 

tworzenia MSP z 

miejscami pracy. 

Poprawa warunków 

komunikacyjnych i 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w centrum 

uzdrowiska. 

Stworzenie 

 

2.1. Zagospodarowanie 

turystyczne bulwaru 

wzdłuż rzeki Kamienna 

Zakres prac:  

- budowa 

komunikacyjnego ciągu 

pieszo-rowerowego 

łączącego  

ul. Cieplicką z ul. Piotra 

Ściegiennego 

 - oświetlenie 

 - montaż elementów 

małej architektury 

 - zagospodarowanie 

terenu zielenią 

 -  zagospodarowanie 

istniejącej wiaty na tężnię 

solankową 

- budowa schodów do 

Muzeum Przyrodniczego 

- monitoring miejski 

 

 

Cieplice -uzdrowiskowa 

część miasta. Teren 

położony pomiędzy 

brzegiem rzeki 

Kamienna, 

zabudowaniami zespołu 

pocysterskiego oraz ul. 

P. Ściegiennego, 

ul. Tabaki, 

ul. Lubańska, 

ul. Cieplicka 9 i Piotra 

Ściegiennego 9-11 w 

Jeleniej Górze 

7 050 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne 

 

 

 

 

 

Wskaźnik produktu  

1. powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją 1,79 ha  

2. długość 

przebudowanej drogi 

gminnej 0,60  km 

3. liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanym 

obszarze - 3 szt. 

 (pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 
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„Marysieńka” 

 

2.3. Przebudowa 

ul. Tabaki w  

Jeleniej Górze 

 

2.4. Modernizacja 

stadionu przy  

ul. Lubańskiej  

w Jeleniej Górze - 

etap I 

 

2.5. "Oaza na 

Szlaku Cysterskim 

- Centrum 

Aktywności 

Lokalnej w 

Cieplicach"- etap I 

pieszych. 

Zdegradowany 

obiekt sportowo-

rekreacyjny. Zły 

stan infrastruktury 

technicznej. 

Ograniczone 

możliwości 

prowadzenia 

działań sportowych 

i rekreacyjnych dla 

mieszkańców i 

klubów 

sportowych. 

Brak miejsca 

integracji 

społecznej. 

 

ogólnodostępnego 

obiektu 

rekreacyjnego, 

służącego 

mieszkańcom i 

kuracjuszom do 

krzewienia sportu, 

rekreacji i spotkań 

społeczności lokalnej. 

Utworzenie miejsca 

integracji 

społeczności lokalnej 

wraz  

z przystosowaniem  

budynku do 

prowadzenia 

warsztatów 

teatralnych, 

muzycznych i 

światopoglądowych.         

2.2. Adaptacja na cele 

turystyczne zabytkowego 

ujęcia wody mineralnej 

„Marysieńka” oraz 

podniesienie estetyki i 

atrakcyjności bulwaru 

spacerowego wzdłuż rzeki 

Kamienna poprzez: 

 - remont i przebudowę 

zabytkowego budynku 

źródła wody mineralnej 

„Marysieńka” wraz z 

iluminacją 

 - uruchomienie  

ogólnodostępnych 

punktów  poboru wody 

mineralnej na zewnątrz i 

wewnątrz budynku  

- rewitalizację terenu przy 

budynku 

 - odnowienie elewacji 

tylnej i bocznej wraz z 

częściową wymianą okien 

budynku, do którego 

dobudowana będzie tężnia 

wody solankowej 

 

2.3. Zakres prac: 

- przebudowa jezdni, 

elementów pasa 

drogowego, 

jednopoziomowych 

skrzyżowań, dojść i 

zjazdów 

 - budowa chodników, 

 w tym jednego z 

możliwością parkowania 

 - oznakowanie drogi i 

montaż urządzeń 

bezpieczeństwa 

drogowego 
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- przebudowa oświetlenia 

ulicznego 

- przebudowa sieci 

kanalizacji deszczowej 

 

2.4. Zakres prac: 

- przebudowa budynku 

zaplecza sportowego i 

infrastruktury technicznej  

- renowacja płyty boiska 

- oświetlenie terenu 

 

2.5. Zakres prac: 

- przebudowa budynku 

parafialnego, w tym: 

- przebudowa 

pomieszczeń z wymianą 

instalacji wewnętrznych 

budynku 

- zakup wyposażenia  

i sprzętu 

 

3. 

 
Rewitalizacja 

zdegradowanego 

kwartału miasta 

w Śródmieściu 

Jeleniej Góry - 

etap II 

 

3.1.Zagospodarow

anie 

zdegradowanego 

terenu przy  

ul. Kilińskiego 

w Jeleniej Górze 

poprzez 

przebudowę ulic: 

Kamienne Schodki 

i ks. Dominika 

Kostiala w Jeleniej 

 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

 

Zły stan techniczny 

nawierzchni, 

oświetlenia oraz 

niewydolna sieć 

kanalizacji 

deszczowej  

w zdegradowanym 

obszarze miasta  

w otoczeniu byłego 

targowiska przy ul. 

Kilińskiego. Teren 

niebezpieczny ze 

zjawiskami 

patologicznymi. 

Zły stan 

infrastruktury 

drogowej w rejonie 

ulic: Drzymały, 

 

Poprawa estetyki 

zdegradowanego 

kwartału miasta, 

bezpieczeństwa  

i atrakcyjności 

przestrzeni miejskiej. 

Stworzenie traktu 

miejskiego. 

Eliminacja zjawisk 

patologicznych. 

Stworzenie warunków 

do rozwoju 

przedsiębiorczości  

i tworzenia miejsc 

pracy. 

Poprawa warunków 

zamieszkania 

mieszkańców rejonu 

 

3.1. Zakres prac:  

- przebudowa ciągów 

komunikacyjnych wraz z 

oświetleniem i kanalizacją 

deszczową  

- budowa parkingu  

z miejscami dla osób 

niepełnosprawnych  

- monitoring wizyjny 

 

3.2. Zakres prac: 

- przebudowa ulic  

w zakresie nawierzchni, 

sieci oświetlenia  

i kanalizacji deszczowej 

- przebudowa schodów 

dla pieszych wraz z siecią 

oświetlenia 

 

 

 

ul. Kilińskiego wraz  

z ulicami: Kamienne 

Schodki i ks. Dominika 

Kostiala, ul. Drzymały,  

ul. Świętojańska,  

ul. Flisaków  

w Jeleniej Górze 

4 700 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne 

Wskaźnik produktu  

1.długość 

przebudowanych dróg 

gminnych 0,15 km 

2. długość 

przebudowanych dróg 

powiatowych 0,53 km 

 (pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 
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Górze 

3.2. Przebudowa  

ul. Drzymały, 

Świętojańskiej  

i Flisaków w 

rewitalizowanym 

kwartale miasta 

Jelenia Góra. 

 

Świętojańska i 

Flisaków. 

ul. Drzymały, 

Świętojańska i  

Flisaków. 

4.  

Przebudowa  

ul. Kasprowicza  

w Jeleniej Górze 

 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

Zły stan techniczny 

nawierzchni, 

oświetlenia oraz 

niewydolna sieć 

kanalizacji 

deszczowej . 

Zagrożenie 

zalewaniem  

i podtapianiem 

wodami 

opadowymi. 

 

Poprawa warunków 

zamieszania 

mieszkańców rejonu 

ul. Kasprowicza. 

 

Rewitalizacja przestrzeni 

obejmuje m.in.: 

1. Przebudowę 

nawierzchni jezdni  

i chodników 

2. Przebudowę sieci 

oświetlenia ulicznego  

3. Przebudowę obiektu 

inżynierskiego 

drogowego 

 

 

ul. Kasprowicza  

w Jeleniej Górze 

 

 

1 800 000 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. długość 

przebudowanej drogi 

gminnej 0,68 km  

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 

5.  

Przebudowa 

skrzyżowania  

ul. Cieplickiej, 

Romera i 

Pakoszowskiej  

w Jeleniej Górze 

Miasto Jelenia 

Góra 

Zły stan 

infrastruktury 

drogowej  

w rewitalizowanym  

obszarze na 

skrzyżowaniu ul. 

Cieplickiej, Romera 

i Pakoszowskiej. 

Uporządkowanie 

ruchu pojazdów  

i umożliwienie 

bezpiecznego 

przemieszczania się 

pieszych uczestników 

ruchu. 

Rewitalizacja przestrzeni 

obejmuje m.in.: 

 1. Budowę ronda wraz z 

oświetleniem, kanalizacją 

deszczową i urządzeniami 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

ul. Cieplicka,  

ul. Romera,  

ul. Pakoszowska  

w Jeleniej Górze 

880 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanym 

obszarze – 1 szt. 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 

6.  

Przebudowa  

ul. Langego, 

Sprzymierzonych i 

Zjednoczenia 

Narodowego  

w Jeleniej Górze 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

Zły stan techniczny 

nawierzchni ulicy 

tj. jezdni  

i chodników, 

oświetlenia 

ulicznego, sieci 

kanalizacji 

deszczowej. 

 

Poprawa warunków 

zamieszkania 

mieszkańców  

ul. Langego,  

Sprzymierzonych i 

Zjednoczenia 

Narodowego. 

 

Rewitalizacja przestrzeni 

obejmuje m.in.: 

1. Przebudowę 

nawierzchni ulicy  

2. Przebudowę 

oświetlenia ulicznego 

3. Przebudowę sieci 

kanalizacji deszczowej 

ul. Langego,  

ul. Sprzymierzonych, 

ul. Zjednoczenia 

Narodowego 

w Jeleniej Górze 

 700 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. długość 

przebudowanych dróg 

gminnych 0,63  km 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 
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7. 

 

Rewitalizacja 

zdegradowanego 

kwartału miasta 

w rejonie ul. 

Wyczółkowskiego 

i Morcinka w 

Jeleniej Górze 

 

7.1. Poprawa 

warunków 

zamieszkania 

mieszkańców 

i lokatorów 

budynków 

socjalnych przy ul. 

Wyczółkowskiego 

w Jeleniej Górze 

 

7.2.Budowa 

basenu przy SP nr 

10 w Jeleniej 

Górze 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

Zdegradowany i 

nieuporządkowany 

teren wokół 

budynków 

socjalnych, brak 

dojść do budynków 

oraz brak poczucia 

bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

Utrudniony dojazd 

do budynków 

socjalnych przy ul. 

Wyczółkowskiego 

ze względu na zły 

stan techniczny 

ulicy, niesprawne 

oświetlenie uliczne, 

brak odcinków 

kanalizacji 

deszczowej. 

Występowanie 

zjawiska 

wykluczenia 

społecznego. 

 

Poprawa warunków 

zamieszkania 

mieszkańców i 

lokatorów  budynków 

socjalnych przy ul. 

Wyczółkowskiego. 

Przeciwdziałanie 

zjawiskom 

wykluczenia 

społecznego, ubóstwa 

i patologii. Integracja 

społeczna, jak 

również poprawa 

kondycji fizycznej i 

zdrowia uczniów SP 

nr 10 oraz 

mieszkańców miasta. 

 

7.1. Zakres prac: 

Przebudowa 

zdegradowanego obszaru 

w obrębie budynków 

socjalnych, w tym: 

- budowa dojazdów  

i dojść do budynków; 

- budowa miejsc 

postojowych, w tym dla 

osób niepełnosprawnych; 

- oświetlenie, monitoring 

wizyjny 

- zieleń i mała 

architektura 

Przebudowa ul. 

Wyczółkowskiego,  

w tym: 

- przebudowa nawierzchni 

ulicy i chodników 

- przebudowa oświetlenia 

ulicznego 

- przebudowa sieci 

kanalizacja deszczowej 

 

7.2. Zakres prac: 

- Rozbudowa budynku SP 

nr 10 o basen przyszkolny 

z infrastrukturą 

przystosowaną do osób 

niepełnosprawnych wraz 

z zastosowaniem 

odnawialnych źródeł 

energii. 

 

ul. Wyczółkowskiego, 

ul. Morcinka w Jeleniej 

Górze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 100 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu 

1. długość 

przebudowanych dróg 

powiatowych ok. 1 km  

2. powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją 1,614 ha 

3. liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanym 

obszarze - 1 szt. 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 

 

8.  

 

Rewitalizacja 

zdegradowanych 

terenów 

powojskowych w 

Jeleniej Górze 

 

 

 

Beneficjent: 

Karkonoska 

Państwowa 

 

Brak infrastruktury 

społecznej w 

zakresie: 

- miejsc 

noclegowych dla 

 

Rewitalizacja 

zdegradowanych 

terenów 

powojskowych na 

cele społeczne, 

 

8.1. Zakres prac 

obejmuje: 

- przebudowę 

nieużytkowanego 

budynku powojskowego 

 

ul. Kadetów 3  

oraz ulice: 

Kadetów, 

Kazimierskiego, 

Elewów w Jeleniej 

 

17 000 000 

 

 

- środki własne, 

- środki 

krajowe, 

- środki UE, 

 

Wskaźnik produktu  

1. liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanym 
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8.1. Przebudowa 

budynku 

powojskowego 

Karkonoskiej 

Państwowej 

Szkoły Wyższej w 

Jeleniej Górze na 

Centrum Integracji 

Społecznej 

 

8.2. Przebudowa  

ul. Kadetów, 

Kazimierskiego  

i Elewów  

w obszarze 

powojskowym  

w Jeleniej Górze. 

 

Szkoła Wyższa 

w Jeleniej 

Górze, ul. 

Lwówecka 18, 

Jelenia Góra 

 

Partner: 

Miasto Jelenia 

Góra 

studentów i kadry 

dydaktycznej 

niezbędnej do 

rozwoju Uczelni 

Wyższej, 

- edukacji w 

obszarze opieki nad 

dziećmi, 

- realizacji potrzeb 

osób starszych i 

niepełnosprawnych, 

- zły stan 

infrastruktury 

drogowej w 

obszarze 

powojskowym. 

 

gospodarcze, 

przestrzenne, 

zakładająca powstanie 

nowoczesnego 

obiektu Centrum 

Integracji Społecznej 

z następującymi 

funkcjami: 

1. Centrum 

Akademickie z: 

- Domem Studenta na 

około 100 

użytkowników,  

- pokojami dla kadry 

dydaktycznej około 

(20 miejsc),  

- pomieszczeniami do 

prowadzenia działań 

Karkonoskiego 

Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku dla 

około 320 słuchaczy.  

2. Przedszkole 

trzyoddziałowe dla 75 

dzieci. 

na Centrum Integracji 

Społecznej, w ramach 

którego funkcjonować 

będą Centrum 

Akademickie dla 

studentów, kadry 

dydaktycznej i słuchaczy 

Karkonoskiego 

Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku oraz Przedszkole. 

Dostosowanie budynku 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

- zaadaptowanie 

pomieszczeń na węzeł 

żywienia, 

- zagospodarowanie 

terenu wokół budynku, 

- przebudowę 

infrastruktury drogowej z 

dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych i 

dzieci, 

- przebudowę 

infrastruktury technicznej. 

 

 

8.2. Zakres prac: 

- przebudowa nawierzchni 

ulic i chodników, sieci 

oświetlenia i kanalizacji 

deszczowej 

 

Górze - inne 

zagraniczne 

fundusze. 

obszarze - 1 szt. 

2. powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją 1,0665 ha 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 

9.  

 

Modernizacja 

infrastruktury 

sportowej stadionu 

przy ul. Złotniczej 

w Jeleniej Górze – 

etap II 

 

 

 

 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

 

Brak odpowiedniej 

infrastruktury 

treningowej w 

mieście  

 

Poprawa stanu 

infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej 

na obszarze objętym 

rewitalizacją. 

 

Zadanie obejmuje m.in.: 

1. Przebudowę boiska 

treningowego wraz ze 

zmianą nawierzchni,  

w tym: 

- prace rozbiórkowe  

- przebudowę linii 

ul. Złotnicza  

w Jeleniej Górze 
3 500 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu   

1. powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją 0,769 ha 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 
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energetycznych SN i NN  

- budowę oświetlenia  

i sieci kanalizacji 

deszczowej  

- drenaż boiska 

- przebudowę ogrodzenia 

- zakup wyposażenia 

2. Przebudowę zasilania 

obiektu 

10.  

 

Modernizacja 

stadionu przy  

ul. Lubańskiej  

w Jeleniej Górze - 

etap II 

 

Miasto Jelenia 

Góra 

 

Zły stan 

infrastruktury 

technicznej. 

Ograniczone 

możliwości 

prowadzenia 

działań sportowych 

i rekreacyjnych dla 

mieszkańców i 

klubów 

sportowych. 

 

Stworzenie 

ogólnodostępnego 

obiektu 

rekreacyjnego, 

służącego 

mieszkańcom i 

kuracjuszom do 

krzewienia sportu, 

rekreacji i spotkań 

społeczności lokalnej 

 

Zakres prac: 

1. Budowa boiska 

treningowego z 

infrastrukturą  techniczną  

ul. Lubańska  

w Jeleniej Górze 
2 750 000 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu   

1. powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją  1,19 ha 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 

11.  

Przekształcenie 

przestrzeni ul. 

Bankowej w 

Jeleniej Górze 

Miasto Jelenia 

Góra 

Zdegradowany stan 

przestrzeni 

miejskiej ul. 

Bankowej. 

Przebudowa 

przestrzeni miejskiej 

ul. Bankowej w celu 

poprawy estetyki i 

atrakcyjności 

zabytkowej ulicy. 

 

Rewitalizacja przestrzeni 

miejskiej ul. Bankowej 

obejmuje m.in.: 

1. Przebudowę ciągów 

pieszych 

2. Małą architekturę  

i zieleń 

3. Przebudowę 

oświetlenia miejskiego 

 

ul. Bankowa  

w Jeleniej Górze 
1 000 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. powierzchnia 

obszaru objętego 

rewitalizacją - 1,16 ha 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 

12.  

 

Poprawa 

infrastruktury 

Karkonoskiego 

Sejmiku Osób 

Niepełnosprawnyc

h w Jeleniej Górze 

 

Beneficjent: 

Karkonoski 

Sejmik Osób 

Niepełnosprawn

ych, ul. Osiedle 

Robotnicze 47a, 

Jelenia Góra  

 

 

Zły stan techniczny 

budynku. Brak 

miejsca do 

spędzania wolnego 

czasu dla osób 

powyżej 65 lat oraz 

bark infrastruktury 

do rekreacji 

 

Dostosowanie 

budynku do potrzeb 

osób 

niepełnosprawnych, 

oraz zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

mieszkańców  miasta, 

 

Zakres prac: 

1. Wymiana pokrycia 

dachowego, obróbek 

blacharskich z rynnami 

spustowymi 

2. Ocieplenie ścian 

budynku 

3. Przeciwwilgociowa 

ul. Osiedle Robotnicze 

47 a w Jeleniej Górze 
500 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanym 

obszarze - 1 szt. 

2. powierzchnia 

obszarów objętych 

rewitalizacją 0,0826 ha 
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Partner: 

Miasto Jelenia 

Góra 

regionu i 

województwa 

dolnośląskiego. 

Aktywizacja 

społeczna i zawodowa 

osób 

niepełnosprawnych  

i seniorów. 

izolacja fundamentów 

4. Wymiana instalacji CO 

na energooszczędną 

5. Wymiana zgniłych 

podłóg i ocieplenie części 

pomieszczeń  

6. Wymiana instalacji 

elektrycznej wraz z 

tablica rozdzielczą 

7. Wymiana 

zdewastowanych 

schodów przed wejściem 

do budynku 

8. Remont kotłowni 

9. Izolacja pionowa 

budynku wraz z drenażem 

10. Wymiana ogrodzenia 

oraz bram wjazdowych 

11. Zainstalowanie 

urządzeń siłowni 

zewnętrznej 

 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 

13.  

 

 

 

"Oaza na Szlaku 

Cysterskim - 

Centrum 

Aktywności 

Lokalnej w 

Cieplicach" - etap 

II 

 

 

 

 

Parafia 

Rzymskokatolic

ka pw. Św. Jana 

Chrzciciela  

w Cieplicach 

 

 

 

 

 

Zły stan techniczny 

budynku oraz brak 

miejsca integracji 

społecznej 

 

Utworzenie miejsca 

integracji 

społeczności lokalnej 

wraz  

z przystosowaniem  

budynku do 

prowadzenia 

warsztatów 

teatralnych, 

muzycznych i 

światopoglądowych.         

 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Adaptację na cele 

społeczne obiektu 

zabytkowego, w tym: 

- prace renowacyjno-

konserwatorskie w 

obiekcie 

- zakup wyposażenia 

ul. Zjednoczenia 

Narodowego 13 
700 000 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanym 

obszarze - 1 szt. 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 

14.  

Adaptacja na cele 

kulturalne 

zdegradowanego 

budynku 

Zdrojowego 

Teatru Animacji 

przy ul. 

Zdrojowy Teatr 

Animacji  

ul. Park 

Zdrojowy 1, 

Jelenia Góra 

Zdegradowany 

budynek 

poprzemysłowy po 

byłej stolarni 

zostanie 

przekształcony na 

centrum edukacji 

Integracja społeczna 

mieszkańców, 

ograniczenie patologii 

i zjawisk wykluczenia 

społecznego. 

Rewitalizacja 

uzdrowiskowej części 

Rewitalizacja budynku 

obejmuje m.in.: 

1. Remont dachu 

2. Remont elewacji  

3. Remont pomieszczeń i 

ich przystosowanie na 

sale prób i zajęć 

ul. Zjednoczenia 

Narodowego 46  

w Jeleniej Górze 

 500 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanym 

obszarze - 1 szt. 

(pomiar na podstawie 
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Zjednoczenia 

Narodowego 46 w 

Jeleniej Górze 

teatralnej 

Zdrojowego Teatru 

Animacji. Wymaga 

przeprowadzenia 

modernizacji wraz 

z zakupem 

wyposażenia. 

Budynek 

zlokalizowany jest 

w obszarze 

kumulacji 

niepożądanych 

zjawisk związanych 

z ubóstwem, 

wykluczeniem 

społecznym i 

nieuporządkowanej 

przestrzeni 

miejskiej. 

 

miasta poprzez 

poprawę estetyki i 

zagospodarowanie 

nieużytkowanego 

budynku 

poprzemysłowego na 

cele kulturalne. 

 

warsztatowych wraz z 

zapleczem socjalnym 

4. Zagospodarowanie 

terenu  

5. Wykonanie instalacji 

wewnętrznych 

 

protokołu odbioru) 

15.  

Rewitalizacja 

terenu wokół 

budynków przy ul. 

Klonowica, 

Okrzei, Pocztowej 

w Jeleniej Górze 

Wspólnoty 

Mieszkaniowe 

ul. Klonowica 4, 

4of, 6, 8, 10, 12, 

14, Okrzei 12, 

14, 16, 18 oraz 

Pocztowej  3, 

Jelenia Góra 

Zły stan techniczny 

terenu. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

atrakcyjności miejsca 

zamieszkania oraz 

estetyki zabudowy 

przy ul. Klonowica. 

 

Rewitalizacja otoczenia 

budynków, w tym m.in.: 

1. Utwardzenie gruntu 

wraz z odwodnieniem 

2. Ustawienie ławek do 

wypoczynku 

3. Nasadzenia zieleni 

4. Ustawienie wspólnego 

boksu na odpady 

Działki nr 27/46, 27/47, 

27/48, w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu   

1. powierzchnia 

obszaru objętego 

rewitalizacją 0,2663 ha, 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 

16.  

 

Rewitalizacja 

zabytkowego, 

XVI-wiecznego 

budynku 

Kolegium 

Jezuickiego w 

Jeleniej Górze 

wraz z otoczeniem 

Karkonoskie 

Stowarzyszenie 

Edukacyjne u 

Erazma i 

Pankracego  

ul. Kopernika 1, 

Jelenia Góra 

Zły stan techniczny 

budynku i 

otaczającej go 

przestrzeni. 

Podniesienie wartości 

historycznej budynku 

oraz estetyki centrum 

miasta. 

 

Rewitalizacja budynku i 

przestrzeni obejmuje 

m.in.: 

1. Wymianę pokrycia 

dachowego 

2. Wymianę nietypowych 

okien 

3. Wykonanie elewacji 

wraz z odwodnieniem 

budynku 

ul. Kopernika 1  

w Jeleniej Górze 
2 500 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanym 

obszarze - 1 szt. 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 
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4. Zagospodarowanie 

terenu wokół budynku 

(plac zabaw, dojście do 

budynku, dziedziniec) 

17.  

 

 

 

 

 

Rewitalizacja 

XVIII w. 

(barokowej) 

kamienicy 

„Kantorówka” 

przy pl. 

Piastowskim 

 

 

 

 

 

Parafia 

Ewangelicko – 

Augsburska w 

Jeleniej Górze, 

pl. Piastowski 

18, Jelenia Góra 

 

 

 

 

 

 

 

Zły stan techniczny 

budynku. 

 

Poprawa estetyki 

zabudowy  przy 

głównym deptaku 

dzielnicy 

uzdrowiskowej 

Cieplic poprzez 

przywrócenie 

pierwotnego 

szachulcowego 

wyglądu elewacji. 

Dostosowanie 

budynku do potrzeb 

osób 

niepełnosprawnych. 

Rewitalizacja obejmuje 

m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu wraz z 

dociepleniem 

3. Odwodnienie budynku 

4. Odtworzenie stolarki 

okiennej i drzwiowej 

5. Remont klatki 

schodowej 

6. Wykonanie instalacji 

systemu 

przeciwpożarowego 

7. Dostosowanie obiektu 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

pl. Piastowski 16  

w Jeleniej Górze 
1 200 000 

 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanym 

obszarze - 1 szt. 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 

18.  

 

 

 

Rewitalizacja 

terenów 

poprzemysłowych 

byłych ZCH 

"Chemitex-

Celwiskoza" na 

Centrum Sportu i 

Rekreacji 

Rodzinnej 

 

 

 

Fundacja 

CELWISKOZA 

- organizacja 

pożytku 

publicznego 

 

 

 

Rewitalizacja 

zdegradowanego 

terenu 

poprzemysłowego. 

 

Stworzenie Centrum 

Sportu i Rekreacji 

Rodzinnej, czyli 

miejsca spotkań 

rodzinnych bez 

względu na wiek, 

realizacja funkcji 

wychowawczej  i 

edukacyjnej poprzez 

organizację 

seminariów, 

konferencji. 

Zagospodarowanie 

terenu. 

 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Rewitalizację obiektów 

budowlanych poprzez ich 

wyburzenie lub adaptację 

2. Rewitalizację gruntów 

na teren rekreacyjno-

sportowy. 

Tereny po „Chemitex-

Celwiskoza” przy  

ul. Karola Miarki  

w Jeleniej Górze 

10 500 000 

 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

 1. powierzchnia 

obszaru objętego 

rewitalizacją 19 ha 

2. liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanym 

obszarze - 8 szt. 

(pomiar na podstawie 

protokołu odbioru) 

I. RAZEM (POZYCJA 1-18):                                                                                                                                                                                        72 530 000        
 

               PROJEKTY Z ZAKRESU MIESZKALNICTWA OBEJMUJĄ: 

19.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

al. Wojska Polskiego 1, 

1a  

w Jeleniej Górze 

200 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  
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1, 1a Polskiego 1, 1a zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

1. Remont elewacji - środki własne. na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

20.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 6 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z zachowaniem detali 

architektonicznych 

al. Wojska Polskiego 6  

w Jeleniej Górze 
90 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

-1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

21.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

7 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 7 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu oraz 

izolacja 

3. Remont klatki 

schodowej wraz z 

wymiana instalacji 

elektrycznej  

al. Wojska Polskiego 7  

w Jeleniej Górze 
309 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

22.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

8 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 8 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana stolarki 

al. Wojska Polskiego 8  

w Jeleniej Górze 
161 642 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

23.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

9 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 9 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont werandy 

drewnianej wraz z 

wymianą instalacji 

elektrycznej 

2. Remont dachu wraz  

z kominami 

al. Wojska Polskiego 9  

w  Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim 

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

24.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

al. Wojska Polskiego 10  

w Jeleniej Górze 
160 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  
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10 Polskiego 10 zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

1. Remont elewacji  

2. Remont dachu 

3. Izolacja fundamentów 

 

- środki własne. na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

25.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

11 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 11 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana stolarki 

okiennej 

4. Renowacja drzwi 

5.  Wykonanie izolacji 

al. Wojska Polskiego 11  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

26.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

12 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 12 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont instalacji 

odgromowej 

al. Wojska Polskiego 12  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

27.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

14 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 14 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. Remont balkonów 

al. Wojska Polskiego 14  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

28.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

16 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 16 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. Wymiana stolarki, 

przebudowa werandy 

al. Wojska Polskiego 16  

w Jeleniej Górze 
350 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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29.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

17 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 17 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Wymiana stolarki 

al. Wojska Polskiego 17 

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

30.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

20 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 20 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji,  

2. Izolacja 

przeciwwilgociowa 

fundamentów 

al. Wojska Polskiego 20  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

31.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

22 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 22 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Naprawa pokrycia 

dachowego 

3. Izolacja fundamentów 

al. Wojska Polskiego 22  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

32.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

23 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 23 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

al. Wojska Polskiego 23  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

33.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

24 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

al. Wojska 

Polskiego 24 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont dachu 

2. Remont elewacji 

3. Remont balkonów 

4. Remont klatki 

schodowej, w tym 

piwnicy i strychu 

5. Remont posadzki 

al. Wojska Polskiego 24 

w Jeleniej Górze 
310 000 

 

 

 

 

- RPO 

WD2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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6. Renowacja drzwi 

wejściowych 

34.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

25 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 25 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont klatki 

schodowej 

2. Wymiana instalacji 

wod.-kan., gazowej 

al. Wojska Polskiego 25  

w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

35.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

26 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 26 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

al. Wojska Polskiego 26  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

36.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

27 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 27 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji, uporządkowanie 

gospodarki ściekowo-

burzowej 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

al. Wojska Polskiego 27  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

37.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

28 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 28 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

.podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji,  

2. Izolacja fundamentów 

3. Remont klatki 

schodowej 

al. Wojska Polskiego 28  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim 

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

38.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

29 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 29 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Izolacja fundamentów 

al. Wojska Polskiego 29  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 
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podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

3. Remont klatki 

schodowej 

podstawie protokołu 

odbioru) 

39.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

31 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 31 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

al. Wojska Polskiego 31  

w Jeleniej Górze 
80 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

40.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

33 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 33 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej, ogrodzenie 

terenu 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej, wymiana 

stolarki 

4. Remont dachu 

al. Wojska Polskiego 33  

w Jeleniej Górze 
750 000 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

41.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

35 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 35 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji  

2. Izolacja pionowa ścian 

piwnic wraz z remontem 

schodów zewnętrznych do 

piwnicy 

3. Remont klatki 

schodowej 

4. Udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych 

5. Elementy systemu 

zarządzania energią 

al. Wojska Polskiego 35 

w Jeleniej Górze 
440 000 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

42.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

36 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 36 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

al. Wojska Polskiego 36  

w Jeleniej Górze 
350 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 
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podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

podstawie protokołu 

odbioru) 

43.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

37 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 37 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont balkonów 

al. Wojska Polskiego 37  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

44.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

39 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 39 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

al. Wojska Polskiego 39  

w Jeleniej Górze 
400 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

45.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

40a 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 40a 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

remont balkonów 

2.Termomodernizacja 

 

al. Wojska Polskiego 

40a 

 w Jeleniej Górze 

140 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

46.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

41 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 41 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Izolacja 

przeciwwilgociowa 

fundamentów 

3. Naprawa pokrycia 

dachowego 

al. Wojska Polskiego 41  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim 

 - 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

47.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

42 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 42 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej z przebudową 

ganku 

al. Wojska Polskiego 42  

w Jeleniej Górze 
450 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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Wojska Polskiego. 3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. Remont dachu 

48.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

44 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 44 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej wraz z 

wymiana instalacji 

elektrycznej 

3. Remont dachu w części 

mansardowej 

al. Wojska Polskiego 44  

w Jeleniej Górze 
550 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim 

 - 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

49.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

45 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 45 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej 

fundamentów i ścian 

piwnicznych 

2. Wymiana stolarki 

3. Spięcie murów 

4. Remont dachu wraz  

z przebudową kominów 

al. Wojska Polskiego 45  

w Jeleniej Górze 
322 800 

 

 

 

 

 

-  RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

50.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

46 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 46 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z kolorystyką oraz 

dociepleniem 

2. Izolacja pionowa  

i pozioma budynku 

3.Częściowy remont 

piwnicy, w tym wymiana 

okienek, wykonanie 

tynków, posadzek, remont 

schodów 

4. Wydzielenie  

i wyremontowanie 

pomieszczenia na 

al. Wojska Polskiego 46  

w  Jeleniej Górze 
215 000 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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wózkarnie – rowerownie 

5. Wymiana sieci 

kanalizacji kanalizacyjnej  

i deszczowej w piwnicy  

w posadzkach 

6. Montaż instalacji 

domofonowej na dwie 

bramy  

z przystosowaniem dla 

osób niepełnosprawnych 

7. Montaż poręczy dla 

osób niepełnosprawnych 

na klatce schodowej na 

parterze, montaż listew 

antypoślizgowych  

z przystosowaniem dla 

osób niedowidzących 

51.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

47 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 47 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z wymianą okien 

piwnicznych  

i w częściach wspólnych 

2. Remont dachu wraz  

z przebudową kominów 

3. Wymianę obróbek 

blacharskich, rynien  

i rur spustowych 

4. Wykonanie izolacji 

pionowej ścian 

fundamentów 

5. Remont instalacji 

wodnej i kanalizacyjnej 

6. Remont klatki 

schodowej 

7. Remont ganku z tyłu 

budynku 

8. Zrekultywowanie  

i uporządkowanie terenu 

wokół budynku 

al. Wojska Polskiego 47  

w Jeleniej Górze 
306 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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52.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

48 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 48 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

al. Wojska Polskiego 48  

w Jeleniej Górze 
160 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

53.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

51 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 51 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej z przebudową 

wejścia 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. Remont dachu 

al. Wojska Polskiego 51  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

54.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

53 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 53 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej z przebudową 

wejścia 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. Remont dachu 

al. Wojska Polskiego 53  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

55.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

58-58 of 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 58-58 

of 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana stolarki 

4. Remont dachu, remont 

balkonów, wejścia do 

budynku 

al. Wojska Polskiego 

58-58 of w Jeleniej 

Górze 

500 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

56.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

59 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 59 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

al. Wojska Polskiego 59  

w Jeleniej Górze 
350 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  
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budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

izolacji 

2.Termomodernizacja 

3. Renowacja schodów, 

wykonanie opaski wokół 

budynku 

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

57.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

60 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 60 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont dachu 

2. Remont elewacji 

3. Wykonanie izolacji 

4. Remont klatki 

schodowej 

al. Wojska Polskiego 60  

w Jeleniej Górze 
500 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

58.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

61/61 of 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 61/61 

of 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku, 

 w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej 

fundamentów i ścian 

piwnicznych 

2. Wymiana stolarki 

3. Remont dachu wraz  

z przebudową kominów 

al. Wojska Polskiego 

61/61 of w Jeleniej 

Górze 

296 050 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

59.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

62 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 62 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej, wymiana 

stolarki 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. Remont dachu, 

balkonów 

al. Wojska Polskiego 62  

w Jeleniej Górze 
500 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

60.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

63 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 63 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

al. Wojska Polskiego 63  

w Jeleniej Górze 
298 099 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 
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odbioru) 

61.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

64 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 64 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej, wymiana 

stolarki 

3. Remont dachu 

al. Wojska Polskiego 64  

w Jeleniej Górze 
550 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

62.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

69 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 69 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont schodów, 

ujednolicenie pasaży 

wokół budynku 

3. Wymiana stolarki 

4. Remont dachu 

al. Wojska Polskiego 69  

w Jeleniej Górze 
645 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

63.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

73 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 73 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej 

fundamentów i ścian 

piwnicznych 

2. Wymiana stolarki 

3. Remont dachu wraz  

z przebudową kominów 

al. Wojska Polskiego 73  

w Jeleniej Górze 
158 100 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

64.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

75 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 75 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont dachu, 

balkonów 

al. Wojska Polskiego 75  

w Jeleniej Górze 
240 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

65.  
Rewitalizacja 

budynku 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

Zły stan techniczny 

budynku 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, oraz 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

al. Wojska Polskiego 77 

w Jeleniej Górze 
1 600 000 

- RPO WD 

2014-2020, 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 
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położonego w 

Jeleniej Górze 

przy al. Wojska 

Polskiego 77 

al. Wojska 

Polskiego 77 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z odtworzeniem 

sztukaterii 

2. Wymiana okien 

3. Remont klatki 

schodowej 

4. Remont piwnic, w tym 

skucie tynków i 

wykonanie nowych, 

wykonanie iniekcji 

zawilgoconych ścian 

5. Wykonanie posadzek 

wraz z izolacją 

6. Wymiana instalacji 

elektrycznej wraz z 

wymianą oświetlenia oraz 

pionów kanalizacyjnych 

- środki własne. budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

66.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

81 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 81 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z wymianą okien 

piwnicznych i w 

częściach wspólnych 

2. Izolacja pionowa ścian 

fundamentów  

i piwnic 

3. Renowacja drzwi 

wejściowych przednich i 

tylnych 

4. Remont instalacji 

wodnej i kanalizacyjnej 

5. Remont klatki 

schodowej 

6. Remont konstrukcji 

balkonu  

al. Wojska Polskiego 81  

w Jeleniej Górze 
166 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

67.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

85 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 85 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

al. Wojska Polskiego 85  

w Jeleniej Górze 
550 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  
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budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana stolarki 

4. Remont dachu 

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

68.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

87 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

al. Wojska 

Polskiego 87 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku, 

 w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Wymiana stolarki 

3. Remont dachu 

al. Wojska Polskiego 87  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

69.  

Rewitalizacja 

budynku przy al. 

Wojska Polskiego 

91 

 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

al. Wojska 

Polskiego 91 

 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy al. 

Wojska Polskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Izolacja ścian piwnic 

3. Wymiana stolarki 

części wspólnej 

4. Remont dachu 

5. Remont instalacji 

elektrycznej 

6. Remont klatki 

schodowej 

Al. Wojska Polskiego 

91  

w Jeleniej Górze 

400 000 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim 

-1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

70.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Armii Krajowej 12 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Armii 

Krajowej 12 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Armii 

Krajowej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

fundamentów i 

odgrzybienie 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Ocieplenie ściany 

tylnej budynku 

4. Remont elewacji 

5. Remont dachu 

ul. Armii Krajowej 12  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

71.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Armii Krajowej 13 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Armii 

Krajowej 13 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie 

ul. Armii Krajowej 13  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  
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przy ul. Armii 

Krajowej. 

termomodernizacji 

2. Remont elewacji 

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

72.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Armii Krajowej 15 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Armii 

Krajowej 15 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Armii 

Krajowej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

pionowej ściany od ulicy 

2. Remont elewacji 

ul. Armii Krajowej 15  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

73.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Armii Krajowej 17 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Armii 

Krajowej 17 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

ul. Armii Krajowej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku  

i terenu w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

pionowej fundamentów 

2. Wymiana stolarki 

okiennej 

3. Remont elewacji wraz 

z balkonami 

ul. Armii Krajowej 17  

w Jeleniej Górze 
231 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

74.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Armii Krajowej 17 

of 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Armii 

Krajowej 17 of 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Ocieplenie budynku 

2. Remont elewacji 

ul. Armii Krajowej 17 

of w Jeleniej Górze 
210 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

75.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Bankowej 11 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Bankowa 11 

Średni stan 

techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

utrzymanie 

zabytkowej 

architektury budynku. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

pionowej  

2. Wykonanie 

termomodernizacji 

3. Docieplenie dachu 

ul. Bankowa 11  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

76.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Bankowej 15 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Bankowa 15 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie walorów 

estetycznych. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja ścian piwnic 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

ul. Bankowa 15  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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4. Remont elewacji 

77.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Bankowej 17 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Bankowa 17 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

walorów estetycznych 

budynku. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji  

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont elewacji 

ul. Bankowa 17 

 w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

78.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Bankowej 24 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Bankowa 24 

Średni stan 

techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont klatki 

schodowej 

2. Wybudowanie komina 

wentylacyjnego 

ul. Bankowa 24  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim 

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

79.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Barlickiego 1 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FAMPA ul. XX-

lecia 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

parametrów 

energetycznych 

budynku. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja pozioma 

fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

4. Wymiana tynków 

elewacyjnych 

ul. Barlickiego 1  

w Jeleniej Górze 
349 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

80.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Barlickiego 2 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FAMPA ul. XX-

lecia 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

parametrów 

energetycznych 

budynku. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja pozioma 

fundamentów 

2. Wymiana tynków 

elewacyjnych 

 

ul. Barlickiego 2  

w Jeleniej Górze 
322 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

81.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Barlickiego 3 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FAMPA ul. XX-

lecia 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

parametrów 

energetycznych 

budynku. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja pozioma 

fundamentów 

2. Wymiana tynków 

elewacyjnych 

ul. Barlickiego 3  

w Jeleniej Górze 
342 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

82.  Rewitalizacja Spółdzielnia Zły stan techniczny Poprawa warunków Renowacja części ul. Barlickiego 4  397 000  Wskaźnik produktu  
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budynku przy ul. 

Barlickiego 4 

Mieszkaniowa 

FAMPA ul. XX-

lecia 3 

budynku. mieszkaniowych oraz 

parametrów 

energetycznych 

budynku. 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja pozioma 

fundamentów 

2. Remont dachu 

3. Wymiana tynków 

elewacyjnych 

w  Jeleniej Górze  

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

83.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Barlickiego 5 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FAMPA ul. XX-

lecia 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

parametrów 

energetycznych 

budynku. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja pozioma 

fundamentów 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

4. Wymiana tynków 

elewacyjnych 

ul. Barlickiego 5  

w  Jeleniej Górze 
354 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

84.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Barlickiego 6 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FAMPA ul. XX-

lecia 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

parametrów 

energetycznych 

budynku. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja pozioma 

fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana tynków 

elewacyjnych 

ul. Barlickiego 6  

w Jeleniej Górze 
239 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

85.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Barlickiego 7 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FAMPA ul. XX-

lecia 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

parametrów 

energetycznych 

budynku. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja pozioma 

fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana tynków 

elewacyjnych 

4. Wymiana instalacji 

gazowej 

ul. Barlickiego 7  

w  Jeleniej Górze 
299 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

86.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Barlickiego 8 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FAMPA ul. XX-

lecia 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

parametrów 

energetycznych 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja pozioma 

ul. Barlickiego 8 

 w Jeleniej Górze 
241 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

 

102 
 

budynku. fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana tynków 

elewacyjnych 

 - 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

87.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Barlickiego 9 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FAMPA ul. XX-

lecia 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

parametrów 

energetycznych 

budynku. 

Renowacja części 

wspólnych budynku, 

 w tym m.in.: 

1. Izolacja pozioma 

fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana tynków 

elewacyjnych 

4. Wymiana instalacji 

gazowej 

ul. Barlickiego 9  

w Jeleniej Górze 
294 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

88.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Barlickiego 10 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FAMPA ul. XX-

lecia 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

parametrów 

energetycznych 

budynku. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja pozioma 

fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana tynków 

elewacyjnych 

4. Wymiana instalacji 

gazowej 

ul. Barlickiego 10  

w Jeleniej Górze 
199 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

89.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Barlickiego 11 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FAMPA ul. XX-

lecia 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

parametrów 

energetycznych 

budynku. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja pozioma 

fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana tynków 

elewacyjnych 

4. Wymiana instalacji 

gazowej 

ul. Barlickiego 11  

w Jeleniej Górze 
294 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

90.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Bema 1 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Bema 1 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

podniesienie walorów 

Renowacja części 

wspólnych budynku 

 i otoczenia, w tym m. in.: 

ul. Bema 1  

w Jeleniej Górze 
320 000 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  
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estetycznych budynku 

i terenu przyległego. 

1. Odwodnienie murów 

budynku i drenaż 

2. Remont dachu 

3. Remont elewacji 

4. Zagospodarowanie 

ternu przed budynkiem 

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

91.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Bohaterów Getta 2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Bohaterów 

Getta 2 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie walorów 

estetycznych 

budynku. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont Izolacji 

fundamentów 

2. Remont elewacji 

ul. Bohaterów Getta 2 

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

92.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Chrobrego 5A 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Chrobrego 

5A 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie walorów 

estetycznych 

budynku. 

1. Remont elewacji 
ul. Chrobrego 5A  

w  Jeleniej Górze 
60 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

93.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Chrobrego 16 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Chrobrego 16 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

parametrów 

energetycznych 

budynku. 

1. Termomodernizacja 

budynku 

ul. Chrobrego 16  

w  Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

94.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 18 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 18 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Cieplickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja budynku 

2. Remont elewacji 

ul. Cieplicka 18  

w Jeleniej Górze 
260 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

95.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 19 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 19 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Cieplickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont Izolacji 

fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

ul. Cieplicka 19  

w Jeleniej Górze 
345 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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3. Remont elewacji 

96.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 21 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 21 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Cieplickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont Izolacji 

fundamentów 

2. Remont elewacji 

ul. Cieplicka 21  

w Jeleniej Górze 
245 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

97.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 25 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 25 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Cieplickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont Izolacji 

fundamentów 

2. Remont elewacji 

ul. Cieplicka 25  

w Jeleniej Górze 
170 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

98.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 26 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 26 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Cieplickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie ścian 

2. Wymiana stolarki 

okiennej 

3. Remont dachu 

ul. Cieplicka 26  

w Jeleniej Górze 
90 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

99.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 32 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 32 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Cieplickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont Izolacji 

fundamentów 

2. Remont elewacji 

ul. Cieplicka 32  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

100.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 40 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 40 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Cieplickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont klatki 

schodowej 

2. Remont elewacji 

3. Remont dachu 

ul. Cieplicka 40  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

101.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 140 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 

140 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja fundamentów 

2. Remont klatki 

ul. Cieplicka 140  

w Jeleniej Górze 
170 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 
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zabudowy przy ul. 

Cieplickiej. 

schodowej 

2. Wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej 

3. Remont elewacji 

podstawie protokołu 

odbioru) 

102.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 156 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 

156 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Cieplickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana stolarki 

drzwiowej 

4. Remont elewacji 

ul. Cieplicka 156  

w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

103.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 168 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 

168 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Cieplickiej. 

1. Remont elewacji 
ul. Cieplicka 168 

 w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

104.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 174 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 

169 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Cieplickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont klatki 

schodowej 

2. Remont elewacji 

4. Remont dachu 

ul. Cieplicka 17  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

105.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 176 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

"Cztery Pory 

Roku", ul. 

Cieplicka 176 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Cieplickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

2. Remont elewacji 

ul. Cieplicka 176  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

106.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 183 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 

183 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Cieplickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont klatki 

schodowej 

2. Remont elewacji 

4. Remont dachu 

ul. Cieplicka 183  

w Jeleniej Górze 
500 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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107.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 194 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 

194 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Cieplickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku  

i otoczenia, w tym m.in.: 

1. Izolacja budynku 

2. Remont elewacji 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Cieplicka 194  

w Jeleniej Górze 
270 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

108.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Cieplickiej 231 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Cieplicka 

231 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Cieplickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

budynku 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont elewacji 

4. Remont dachu 

ul. Cieplicka 231  

w Jeleniej Górze 
280 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

109.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Długiej 7/8 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Długa 7/8 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Długiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont dachu 

ul. Długa 7/8  

 w Jeleniej Górze 
80 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

110.  

Renowacja 

budynku przy ul. 

Drzymały 17 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Drzymały 17 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Drzymały. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja budynku 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont elewacji 

budynku 

ul. Drzymały 17  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

111.  

Renowacja 

budynku przy ul. 

Drzymały 27 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Drzymały 27 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Drzymały. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja budynku 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont elewacji 

budynku 

ul. Drzymały 27  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

112.  
Renowacja 

budynku przy ul. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

ul. Drzymały 29  

w Jeleniej Górze 
250 000 

- RPO WD 

2014-2020, 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 
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Drzymały 29 ul. Drzymały 29 podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Drzymały. 

w tym m.in.: 

1. Remont dachu  

2. Remont balkonów 

- środki własne. budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

113.  

Renowacja 

budynku przy ul. 

Drzymały 33 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Drzymały 33 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Drzymały. 

Renowacja części 

wspólnych budynku, 

 w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Drzymały 33  

w Jeleniej Górze 
80 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

114.  

Renowacja 

budynku przy ul. 

Drzymały 39 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Drzymały 39 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Drzymały. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie budynku 

2. Remont elewacji 

ul. Drzymały 39  

w Jeleniej Górze 
390 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny 

 na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

115.  

Renowacja 

budynku przy ul. 

Drzymały 43 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Drzymały 43 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Drzymały. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja budynku 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont elewacji 

budynku 

ul. Drzymały 43 

 w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

116.  

Renowacja 

budynku przy ul. 

Drzymały 45 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Drzymały 45 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Drzymały. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie budynku 

2. Remont elewacji 

3. Remont dachu 

ul. Drzymały 45  

w Jeleniej Górze 
170 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

117.  

Renowacja 

budynku przy ul. 

Flisaków 2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Flisaków 2 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Flisaków. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie 

dokumentacji i nadzory 

2.Wykonanie izolacji 

fundamentów 

ul. Flisaków 2  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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3. Remont dachu 

4. Remont elewacji 

118.  

Renowacja 

budynku przy ul. 

Gimnazjalna 3 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Gimnazjalna 

3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Gimnazjalnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

ścian 

2.Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

4. Remont elewacji 

ul. Gimnazjalna 3  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

119.  

Renowacja 

budynku przy ul. 

Grabowskiego 2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 

Grabowskiego 2 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Grabowskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont stolarki 

okiennej i drzwiowej 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Ocieplenie budynku 

4. Remont elewacji 

ul. Grabowskiego 2  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

120.  

Renowacja 

budynku przy ul. 

Grabowskiego 5 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 

Grabowskiego 5 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

parametrów 

energetycznych 

budynku przy ul. 

Grabowskiego 5. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Termomodernizacja 

budynku 

2. Izolacja ścian 

ul. Grabowskiego 5  

w Jeleniej Górze 
170 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

121.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Grunwaldzkiej 

84/84of 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Grunwaldzka 

84/84of 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Grunwaldzkiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie ścian 

budynku 

2. Wymiana stolarki 

okiennej 

3. Remont dachu 

ul. Grunwaldzka 

84/84of w Jeleniej 

Górze 

200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

122.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Jasnej 3 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Jansa 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Jasnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont dachu 

2. Remont elewacji 

ul. Jasna 3  

w  Jeleniej Górze 
350 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 
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podstawie protokołu 

odbioru) 

123.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Jagiełły 9 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Jagiełły 9 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Jagiełły. 

Renowacja części 

wspólnych budynku  

i otoczenia, w tym m.in.: 

1. Remont klatki 

schodowej 

2. Wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej 

3. Remont elewacji 

4. Zagospodarowanie 

terenu wokół budynku 

ul. Jagiełły 9  

w Jeleniej Górze 
230 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

124.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Jagiełły 20 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Jagiełły 20 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Jagiełły. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont klatki 

schodowej 

2. Docieplenie budynku  

i remont elewacji 

3. Wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej 

ul. Jagiełły 20  

w Jeleniej Górze 
350 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

125.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Juszczaka 16 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Juszczaka 16 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Juszczaka. 

Renowacja części 

wspólnych budynku, 

 w tym m.in.: 

1. Remont klatki 

schodowej 

2. Remont elewacji 

ul. Juszczaka 16  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

126.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Karola Miarki 11 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Karola 

Miarki 11 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Karola Miarki. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie budynku 

2. Remont elewacji 

3. Remont dachu 

ul. Karola Miarki 11  

w Jeleniej Górze 
390 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

127.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kasprowicza 2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kasprowicza 

2 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Ocieplenie budynku 

2. Remont dachu 

ul. Kasprowicza 2  

w Jeleniej Górze 
130 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 
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podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Kasprowicza. 

3. Remont klatki 

schodowej 

4. Remont elewacji 

podstawie protokołu 

odbioru) 

128.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kasprowicza 6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kasprowicza 

6 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Kasprowicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

4. Ocieplenie ścian 

budynku 

ul. Kasprowicza 6  

w Jeleniej Górze 
110 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

129.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kasprowicza 8 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kasprowicza 

8 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Kasprowicza. 

Renowacja części  

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

ul. Kasprowicza 8  

w Jeleniej Górze 
60 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

130.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kasprowicza 23 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kasprowicza 

23 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Kasprowicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

fundamentów 

2. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

3. Remont dachu 

4. Remont elewacji 

ul. Kasprowicza 23  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

131.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kasprowicza 24 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kasprowicza 

24 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Kasprowicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Docieplenie budynku 

ul. Kasprowicza 24  

w  Jeleniej Górze 
60 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

132.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kasprowicza 26 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kasprowicza 

26 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Ocieplenie budynku  

i remont elewacji 

ul. Kasprowicza 26  

w Jeleniej Górze 
70 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 
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podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Kasprowicza. 

2. Remont dachu podstawie protokołu 

odbioru) 

133.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kasprowicza 41 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kasprowicza 

41 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych,  

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Kasprowicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

4. Ocieplenie budynku 

wraz z remont elewacji 

ul. Kasprowicza 41  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu 

1.  wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

134.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kasprowicza 43 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kasprowicza 

43 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Kasprowicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie ścian 

budynku 

2. Remont elewacji 

2.Wymiana stolarki 

okiennej 

ul. Kasprowicza 43  

w  Jeleniej Górze 
70 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

135.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kasprowicza 47 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kasprowicza 

47 

Dobry stan 

techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Kasprowicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Docieplenie budynku 

ul. Kasprowicza 47  

w Jeleniej Górze 
80 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

136.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kasprowicza 49 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kasprowicza 

49 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Kasprowicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie budynku 

2. Remont elewacji 

2.Wymiana stolarki 

drzwiowej 

ul. Kasprowicza 49  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

137.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kasprowicza 55 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kasprowicza 

55 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

ul. Kasprowicza 55  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 
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budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Kasprowicza. 

fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

3.Wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej  

4. Remont dachu 

5. Remont elewacji 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

138.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kasprowicza 68 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kasprowicza 

68 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych,  

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Kasprowicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

ścian piwnic 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont elewacji 

4. Remont dachu 

ul. Kasprowicza 68  

w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

139.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kilińskiego 

18/18of 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kilińskiego 

18/18of 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych,  

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Kilińskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie ścian 

budynku 

2. Wymiana stolarki 

okiennej 

3. Remont dachu 

4. Remont elewacji 

ul. Kilińskiego 18/18of  

w  Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

140.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kilińskiego 20 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Kilińskiego 

20 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Kilińskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Ocieplenie budynku 

2. Remont elewacji 

ul. Kilińskiego 20  

w Jeleniej Górze 
210 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

141.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Klonowica 6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Klonowica 6 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Klonowica. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Odgrzybienie i izolacja 

fundamentów 

2. Ocieplenie ściany 

budynku 

2. Remont elewacji wraz 

ul. Klonowica 6  

w Jeleniej Górze 
220 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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z remontem balkonów 

4. Renowacja drzwi 

wejściowych 

142.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Klonowica 12 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Klonowica 

12 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Klonowica. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

wraz z odwodnieniem 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont balkonów 

ul. Klonowica 12  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

143.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Klonowica 13 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Klonowica 

13 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Klonowica. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie budynku  

2. Remont elewacji 

ul. Klonowica 13  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

144.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Klonowica 14 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Klonowica 

14 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Klonowica. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Termomodernizacja 

budynku 

2. Izolacja i remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Klonowica 14  

w Jeleniej Górze 
270 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

145.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Konopnickiej 2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Konopnicka 

2 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Konopnickiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

fundamentów 

2. Ocieplenie ścian 

budynku 

3. Remont elewacji 

ul. Konopnickiej 2  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

146.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Korczaka 1, 2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Korczaka 1,2 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Korczaka. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

fundamentów 

2. Renowacja werandy, 

drzwi i schodów 

ul. Korczaka 1, 2  

w Jelenie Górze 
500 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 2 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 
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wejściowych 

3. Ocieplenie budynku 

4. Remont klatki 

schodowej 

5. Wymiana stolarki 

okiennej 

odbioru) 

147.  

Rewitalizacja 

budynków przy ul. 

1 Maja 11-13, 15-

17 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 1 Maja 11-

13, 15-17 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 1 

Maja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Drenaż i izolacja 

pionowa ścian 

2. Termoizolacja budynku 

3. Projekt budowlany, 

kosztorys, przedmiar 

ul. 1 Maja 11-13, 15-17 

w Jeleniej Górze 
360 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

148.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 19/21 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

19/21 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 1 

Maja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. 1 Maja 19/21 

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

149.  

Rewitalizacja 

budynków przy ul. 

1 Maja 33/33of 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 1 Maja 

33/33of 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. 1 Maja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

pionowej ścian 

2. Ocieplenie budynków 

3. Remont elewacji 

ul. 1 Maja 33/33of 

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

150.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 36 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 1 Maja 36 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 1 

Maja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z odrestaurowaniem detali 

architektonicznych 

ul. 1 Maja 36  

w Jeleniej Górze 
70 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

151.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 38-38of 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 1 Maja 

38/38of 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. 1 Maja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont klatki 

schodowej 

2. Remont dachu  

ul. 1 Maja 38-38of  

w Jeleniej Górze 
400 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

 1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 
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3. Remont elewacji odbioru) 

152.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 44 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 1 Maja 44 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. 1 Maja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja pionowa 

fundamentów 

2. Wymiana okien 

piwnicznych 

3. Remont dachu 

4. Remont elewacji 

ul. 1 Maja 44  

w Jeleniej Górze 
140 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

153.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 48 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 1 Maja 48 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. 1 Maja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z odrestaurowaniem detali 

architektonicznych 

ul. 1 Maja 48  

w Jeleniej Górze 
70 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

154.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 64/66 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 1 Maja 64/66 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. 1 Maja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont klatek 

schodowych 

2. Remont elewacji 

ul. 1 Maja 64/66  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

155.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 65 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 1 Maja 65 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. 1 Maja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

pionowej ścian 

2. Ocieplenie elewacji 

3. Remont klatki 

schodowej 

4. Remont elewacji 

ul. 1 Maja 65  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

156.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 67 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 1 Maja 67 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. 1 Maja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie ścian 

budynku 

2. Wymiana stolarki 

okiennej 

ul. 1 Maja 67  

w Jeleniej Górze 
400 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

157.  Rewitalizacja Wspólnota Zły stan techniczny Poprawa warunków Renowacja części ul. 1 Maja 73  180 000  Wskaźnik produktu  
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budynku przy ul. 1 

Maja 73 

Mieszkaniowa 

ul. 1 Maja 73 

budynków. mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. 1 Maja. 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

ścian fundamentów 

2. Remont elewacji 

w Jeleniej Górze  

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

158.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Malczewskiego 4 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 

Malczewskiego 

4 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Malczewskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie ścian 

zewnętrznych 

2. Wymiana stolarki 

okiennej 

ul. Malczewskiego 4  

w Jeleniej Górze 
70 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

159.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Matejki 2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Matejki 2 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych,  

oraz podniesienie 

estetyki kwartałów 

zabudowy przy ul. 

Matejki. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z odtworzeniem detali 

architektonicznych 

ul. Matejki 2  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

160.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Matejki 6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Matejki 6 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych,  

oraz podniesienie 

estetyki kwartałów 

zabudowy przy ul. 

Matejki. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z odtworzeniem detali 

architektonicznych 

ul. Matejki 6  

w Jeleniej Górze 
130 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

161.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Matejki 8 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Matejki 8 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Matejki. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Izolacja fundamentów 

2. Ocieplenie ścian 

budynku 

3. Remont klatki 

schodowej 

4. Remont dachu 

 

ul. Matejki 8  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

162.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Matejki 11 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Matejki 11 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie ścian 

ul. Matejki 11  

w Jeleniej Górze 
100 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  
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podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Matejki. 

zewnętrznych 

2. Wymiana stolarki 

okiennej 

 

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

163.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Matejki 12 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Matejki 12 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Matejki. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

pionowej ścian 

2. Ocieplenie elewacji 

tylnej budynku 

3. Remont klatki 

schodowej 

4. Remont elewacji 

ul. Matejki 12 Jeleniej 

Górze 
300 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

164.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Matejki 14 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Matejki 14 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Matejki. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

fundamentów wraz z 

odgrzybieniem 

2. Ocieplenie ściany 

tylnej budynku 

3. Remont elewacji 

ul. Matejki 14  

w Jeleniej Górze 
220 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

165.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Matejki 15 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Matejki 15 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Matejki. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

fundamentów wraz z 

odgrzybieniem 

2. Ocieplenie ściany 

tylnej budynku 

3. Remont elewacji 

4. Renowacja drzwi 

wejściowych 

ul. Matejki 15 

 w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

166.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Matejki 18 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Matejki 18 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Matejki. 

Renowacja części 

wspólnych budynku, 

 w tym m.in.: 

1. Remont elewacja wraz 

z dociepleniem 

2. Wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej 

ul. Matejki 18  

w Jeleniej Górze 
470 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 
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3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

odbioru) 

167.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Mickiewicza 1 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Mickiewicza 

1 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Mickiewicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie ścian 

budynku 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

4. Remont elewacji 

 

ul. Mickiewicza 1   

w Jeleniej Górze 
600 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

168.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Mickiewicza 2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Mickiewicza 

2 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Mickiewicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont dachu 

2. Remont elewacji 

ul. Mickiewicza 2  

w  Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

169.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Mickiewicza 5 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Mickiewicza 

5 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Mickiewicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont jednej ściany 

elewacji wraz z renowacją 

werand 

ul. Mickiewicza 5 

w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

170.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Mickiewicza 7 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Mickiewicza 

7 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Mickiewicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

fundamentów 

2. Remont elewacji wraz 

z ociepleniem 

ul. Mickiewicza 7  

w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

171.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Mickiewicza 8of 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Mickiewicza 

8of 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Mickiewicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont klatki 

schodowej 

2. Remont elewacji 

ul. Mickiewicza 8of  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 
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odbioru) 

172.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Mickiewicza 10 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Mickiewicza 

10 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Mickiewicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z kolorystyką 

2. Wymiana stolarki 

okiennej 

3. Renowacja drzwi 

wejściowych 

4. Wymiana pionów wod-

kan. 

5. Instalacja elektryczna 

6. Remont klatki 

schodowej 

7. Izolacja fundamentów 

ul. Mickiewicza 10  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

 

 

 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

173.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Mickiewicza 13 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Mickiewicza 

13 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Mickiewicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji  

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

4. Remont elewacji 

ul. Mickiewicza 13  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

174.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Mickiewicza 17 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Mickiewicza 

17 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Mickiewicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku  

i otoczenia, w tym m.in.: 

1. Drenaż wraz z 

wykonaniem izolacji 

pionowej ścian 

2. Remont elewacji 

ul. Mickiewicza 17  

w Jeleniej Górze 
174 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

175.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Mieszka I 26 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Mieszka I 26 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych  oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Mieszka I. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

ścian fundamentów 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont elewacji 

ul. Mieszka I 26 

 w Jeleniej Górze 
160 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

176.  
Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych  oraz 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

ul. Mleczna Droga 2  

w Jeleniej Górze 
120 000 

- RPO WD 

2014-2020, 

 

Wskaźnik produktu  
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Mleczna Droga 2 ul. Mleczna 

Droga 2 

podniesienie estetyki  

zabudowy przy ul. 

Mleczna Droga. 

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

pionowej ścian 

2. Remont klatki 

schodowej wraz z 

wymianą drzwi 

3. Remont elewacji 

- środki własne. 1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

177.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Morcinka 3 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Morcinka 3 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku  oraz 

podniesienie estetyki  

zabudowy przy ul. 

Morcinka. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

pionowej budynku 

2. Wymiana stolarki 

okienne i drzwiowej 

3. Remont klatki 

schodowej 

4. Remont elewacji wraz 

z dociepleniem 

ul. Morcinka 3  

w Jeleniej Górze 
430 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

178.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Morcinka 5 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Morcinka 5 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku  oraz 

podniesienie estetyki  

zabudowy przy ul. 

Morcinka. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont dachu 

2. Remont elewacji  

z ociepleniem ścian 

ul. Morcinka 5  

w Jeleniej Górze 
300 000  

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

179.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Morcinka 6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Morcinka 6 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych   

oraz podniesienie 

estetyki  zabudowy 

przy ul. Morcinka. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

pionowej ścian 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

4. Remont elewacji 

ul. Morcinka 6  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

180.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Morcinka 30 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Morcinka 30 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych   

oraz podniesienie 

estetyki  zabudowy 

przy ul. Morcinka. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

pionowej ścian 

2. Remont klatki 

ul. Morcinka 30  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 
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schodowej 

3. Remont elewacji 

odbioru) 

181.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Mroczna 1 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Mroczna 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

parametrów 

energetycznych 

budynku   oraz 

podniesienie estetyki  

zabudowy przy ul. 

Mrocznej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

pionowej budynku 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont elewacji wraz 

z dociepleniem 

ul. Mroczna 1  

w Jeleniej Górze 
270 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

182.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Nadbrzeżna 33 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Nadbrzeżna 

33 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych   

oraz podniesienie 

estetyki  zabudowy 

przy ul. Nadbrzeżnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

fundamentów 

2. Remont dachu 

3. Remont elewacji 

ul. Nadbrzeżna 33  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

183.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Obrońców Pokoju 

11 i 12 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Obrońców 

Pokoju 11 i 12 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Obrońców Pokoju. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont dachu 

ul. Obrońców Pokoju 

11 i 12 

 w Jeleniej Górze 

150 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

184.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Okrzei 3/Plac 

Kościuszki 2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Okrzei 3/Plac 

Kościuszki 2 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Okrzei 3/Placu 

Kościuszki 2. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z dociepleniem 

ul. Okrzei 3/Plac 

Kościuszki 2  

w Jeleniej Górze 

250 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

185.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Okrzei 6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Okrzei 6 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Okrzei. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji  

2. Remont ścian 

fundamentowych 

ul. Okrzei 6  

w Jeleniej Górze 
160 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

186.  
Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

ul. Okrzei 13  

w Jeleniej Górze 
199 950 

- RPO WD 

2014-2020, 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 
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Okrzei 13 ul. Okrzei 13 poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Okrzei. 

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont dachu 

3. Wymiana stolarki 

- środki własne. budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

187.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Okrzei 15 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Okrzei 15 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Okrzei. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont dachu 

3. Wymiana instalacji 

gazowej i elektrycznej 

ul. Okrzei 15  

w Jeleniej Górze 
210 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

188.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Okrzei 16 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Okrzei 16 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Okrzei. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont klatki 

schodowej 

2. Zagospodarowanie 

podwórka, budowa boksu 

śmietnikowego 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

ul. Okrzei 16  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

 

 

-  RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

189.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Okrzei 17 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Okrzei 17 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Okrzei. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Zagospodarowanie 

podwórka 

2. Budowa boksu 

śmietnikowego 

3. Wykonanie zadaszenia 

nad drzwiami 

wejściowym 

ul. Okrzei 17  

w Jeleniej Górze 
50 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

190.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Okrzei 

18/Pocztowa 13 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Okrzei 

18/Pocztowa 13 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Okrzei/Pocztowej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont klatek 

schodowych 

ul. Okrzei 18/Pocztowa 

13 w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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191.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Okrzei 20 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Okrzei 20 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Okrzei. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wymiana stolarki 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

ul. Okrzei 20  

w Jeleniej Górze 
75 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

192.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Okrzei 23, 25 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Okrzei 23, 25 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Okrzei. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z termomodernizacją  

i drenażem 

2. Wykonanie projektu 

budowlanego oraz 

kosztorysu i przedmiaru 

ul. Okrzei 23, 25  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

193.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Okrzei 24 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Okrzei 24 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Okrzei. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont ścian 

fundamentowych 

ul. Okrzei 24  

w Jeleniej Górze 
220 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

194.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Osiedle 

Robotnicze 7 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Osiedle 

Robotnicze 7 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Osiedle Robotnicze. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Osiedle Robotnicze 

7 w Jeleniej Górze 
80 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

195.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Osiedle 

Robotnicze 9 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Osiedle 

Robotnicze 9 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Osiedle Robotnicze. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Osiedle Robotnicze 

9 w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

196.  
Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

ul. Osiedle Robotnicze 

17 w Jeleniej Górze 
220 000 

- RPO WD 

2014-2020, 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 
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Osiedle 

Robotnicze 17 

ul. Osiedle 

Robotnicze 17 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Osiedle Robotnicze. 

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont balkonów, 

werandy 

- środki własne. 

 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

197.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Osiedle 

Robotnicze 19 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Osiedle 

Robotnicze 19 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul 

Osiedle Robotnicze. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont balkonów, 

werandy 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. Remont klatki 

schodowej 

ul. Osiedle Robotnicze 

19 w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

 

 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

198.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Osiedle 

Robotnicze 21 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Osiedle 

Robotnicze 21 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Osiedle Robotnicze. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z termomodernizacją 

2. Budowa przewodów 

wentylacyjnych, komina 

wieloprzewodowego 

ul. Osiedle Robotnicze 

21 w Jeleniej Górze 
160 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

199.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Osiedle 

Robotnicze 25 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Osiedle 

Robotnicze 25 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Osiedle robotnicze. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont balkonów, 

werandy 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. Remont klatki 

schodowej 

ul. Osiedle Robotnicze 

25 w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

200.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Osiedle 

Robotnicze 28 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Osiedle 

Robotnicze 28 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Osiedle robotnicze. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

ul. Osiedle Robotnicze 

28 w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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201.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Osiedle 

Robotnicze 30 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Osiedle 

Robotnicze 30 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Osiedle robotnicze. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Osiedle Robotnicze 

30 w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

202.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Osiedle 

Robotnicze 39 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Osiedle 

Robotnicze 39 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Osiedle Robotnicze. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Osiedle Robotnicze 

39 w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

203.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Osiedle 

Robotnicze 41 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Osiedle 

Robotnicze 41 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Osiedle Robotnicze. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Osiedle Robotnicze 

41 w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

204.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Pijarskiej 27 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Pijarska 27 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Pijarskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Rozbiórka oficyny 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Pijarska 27  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

205.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Pijarskiej 35 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Pijarska 35 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Pijarskiej. 

Renowacja części  

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Pijarska 35  

w Jeleniej Górze 
220 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu 

 1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

206.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piłsudskiego 2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Piłsudskiego 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

ul. Piłsudskiego 2  

w Jeleniej Górze 
200 000 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  
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2 energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Piłsudskiego. 

1. Remont dachu 

2. Remont klatki 

schodowej 

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

207.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piłsudskiego 7 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Piłsudskiego 

7 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Piłsudskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Piłsudskiego 7  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

208.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piłsudskiego 10 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Piłsudskiego 

10 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Piłsudskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

ul. Piłsudskiego 10  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

209.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piłsudskiego 13 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Piłsudskiego 

13 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Piłsudskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont piwnicy 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Piłsudskiego 13  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

210.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piłsudskiego 13a 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Piłsudskiego 

13a 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Piłsudskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

ul. Piłsudskiego 13a  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

211.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piłsudskiego 18 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Piłsudskiego 

18 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Piłsudskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

ul. Piłsudskiego 18  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 
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2. Remont klatki 

schodowej 

podstawie protokołu 

odbioru) 

212.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piłsudskiego 38 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Piłsudskiego 

38 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Piłsudskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

4. Wymiana stolarki 

ul. Piłsudskiego 38  

w Jeleniej Górze 
550 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

213.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piłsudskiego 39, 

41/41a 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Piłsudskiego 

39, 41/41a 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Piłsudskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Termomodernizacja 

budynków wraz z 

przebudową 

2. Dokumentacja 

projektowa, kosztorys, 

przedmiar 

3. Zagospodarowanie 

zaplecza nieruchomości, 

naprawa nawierzchni, 

teren zielony, ławki, 

oświetlenie 

ul. Piłsudskiego 39, 

41/41a w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

 

 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na  

podstawie protokołu 

odbioru) 

214.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piłsudskiego 52 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Piłsudskiego 

52 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Piłsudskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont ścian 

fundamentowych 

ul. Piłsudskiego 52  

w Jeleniej Górze 
160 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

215.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Pionierów Jeleniej 

Góry 4 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Pionierów 

Jeleniej Góry 4 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Pionierów Jeleniej 

Góry. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Pionierów Jeleniej 

Góry 4 w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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216.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piotra Skargi 6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Piotra Skargi 

6 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Piotra Skargi. 

Renowacja części 

wspólnych budynku, 

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji, 

termomodernizacja 

2. Wymiana stolarki 

ul. Piotra Skargi 6  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

217.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piotra Skargi 8 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Piotra Skargi 

8 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Piotra Skargi. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

ul. Piotra Skargi 8  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

218.  

Rewitalizacja 

budynku przy pl. 

Piastowskim 3 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

pl. Piastowski 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy pl. 

Piastowskim. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu wraz  

z  przebudową kominów 

3. Wymiana stolarki 

Pl. Piastowski 3  

w Jeleniej Górze 
151 400 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

219.  

Rewitalizacja 

budynku przy pl. 

Piastowskim 4 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

pl. Piastowski 4 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy pl. 

Piastowskim. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

4. Wymiana stolarki 

Pl. Piastowski 4  

w Jeleniej Górze 
550 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

220.  

Rewitalizacja 

budynku przy pl. 

Piastowskim 30 

Wspólnota 

Mieszkaniowa  

pl. Piastowski 

30 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy pl. 

Piastowskim. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wykonanie izolacji 

fundamentów wraz z 

drenażem 

2. Wymiana rynien, rur 

spustowych 

3. Miejscowa naprawa 

Pl. Piastowski 30  

w Jeleniej Górze 
110 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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dachu 

4. Częściowa naprawa 

elewacji 

221.  

Rewitalizacja 

budynków 

wielolokalowych 

położonych przy 

ul. Cieplickiej 14  

i 14a oraz ul. 

Jagiellońskiej 3  

w Jeleniej Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Cieplicka 14a 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy. 

Renowacja części 

wspólnych budynków: 

ul. Cieplicka 14: 

1. Remont elewacji 

2. Izolacja pionowa 

fundamentów z 

odwodnieniem 

ul. Cieplicka 14a: 

1. Wykonanie 

termomodernizacji i 

remont klatki schodowej 

2. Uporządkowanie terenu 

wokół posesji 

3. Ułożenie kostki 

brukowej oraz montaż 

bramy 

4. Remont dachu 

ul. Jagiellońska 3: 

1. Docieplenie elewacji 

tylnej 

2. Remont fasady i 

elewacji bocznych 

budynku 

ul. Cieplicka 14 

ul. Cieplicka 14a 

ul. Jagiellońska 3  

w Jeleniej Górze 

 

624 956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowane 

budynki mieszkalne  

na obszarze miejskim  

- 3 szt. (pomiar na 

podstawie protokołów 

odbioru) 

222.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Długiej 1/pl. 

Ratuszowym 1 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Długa 1/pl. 

Ratuszowy 1 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Długiej/pl 

Ratuszowym. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Długa 1/pl. 

Ratuszowy 1  

w Jeleniej Górze 

322 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

223.  

Rewitalizacja 

budynku przy pl. 

Ratuszowym 2-3 i 

4 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

pl. Ratuszowy 2-

3 i 4 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy pl. 

Ratuszowym. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

Pl. Ratuszowy 2-3 i 4  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 3 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

224.  Rewitalizacja Wspólnota Zły stan techniczny Poprawa warunków Renowacja części Pl. Ratuszowy 8/9  160 000  Wskaźnik produktu  
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budynku przy pl. 

Ratuszowym 8/9 

Mieszkaniowa, 

pl. Ratuszowy 

8/9 

budynku. mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy pl. 

Ratuszowym. 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

w Jeleniej Górze  

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

225.  

Rewitalizacja 

budynku przy pl. 

Ratuszowym 10 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

pl. Ratuszowy 

10 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy pl. 

Ratuszowym. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

Pl. Ratuszowy 10  

w Jeleniej Górze 
238 649 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

226.  

Rewitalizacja 

budynku przy pl. 

Ratuszowym 11-

11a/12-18 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

pl. Ratuszowy 

11-11a/12-18 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy pl. 

Ratuszowym. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1.Termomodernizacja 

oraz wykonanie 

dokumentacji projektowej 

dla budynku pl. 

Ratuszowy 12-18 

 

Pl. Ratuszowy 11-

11a/12-18 w Jeleniej 

Górze 

450 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 5 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

227.  

Rewitalizacja 

budynku przy pl. 

Ratuszowym 19-

21/22-26/27-29 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

pl. Ratuszowy 

19-21/22-26/27-

29 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy pl. 

Ratuszowym. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1.Termomodernizacja 

budynków wraz z izolacją 

i odwodnieniem, remont 

pozostałej nawierzchni od 

strony zaplecza 

budynków 

 

Pl. Ratuszowy 19-

21/22-26/27-29  

w Jeleniej Górze 

540 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 11 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

228.  

Rewitalizacja 

budynku przy pl. 

Ratuszowym 30-

30a 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

pl. Ratuszowy 

30-30a 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy pl. 

Ratuszowym. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym 

m.in.:1.Termomodernizac

ja budynku 

 

Pl. Ratuszowy 30-30a  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

229.  Rewitalizacja Wspólnota Zły stan techniczny Poprawa warunków Renowacja części Pl. Ratuszowy 38 180 000  Wskaźnik produktu  
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budynku przy pl. 

Ratuszowym 38 

Mieszkaniowa, 

pl. Ratuszowy 

38 

budynku. mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy pl. 

Ratuszowym. 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1.Termomodernizacja 

budynku 

 

Jeleniej Górze  

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

230.  

Rewitalizacja 

budynku przy pl. 

Ratuszowym 39-

46 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

pl. Ratuszowy 

39-46 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy pl. 

Ratuszowym. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1.Termomodernizacja 

budynku 

 

Pl. Ratuszowy 39-46  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 6 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

231.  

Rewitalizacja 

budynku przy pl. 

Ratuszowym 53-

56 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

pl. Ratuszowy 

53-56 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy pl. 

Ratuszowym. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1.Termomodernizacja 

budynku 

 

Pl. Ratuszowy 53-56  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 4 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

232.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Pocztowej 1 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Pocztowa 1 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Pocztowej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku, 

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

ul. Pocztowa 1 

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

233.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Pocztowej 3 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Pocztowa 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Pocztowej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

ul. Pocztowa 3  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

234.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Pocztowej 6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Pocztowa 6 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont i kolorystyka 

ul. Pocztowa 6  

w Jeleniej Górze 
365 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  
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Pocztowej. elewacji budynku 

2. Ocieplenie tylnej 

elewacji 

3. Wykonanie tynków 

silikatowych 

4. Remont ścian: 

frontowej i szczytowej 

poprzez zbicie tynków, 

wykonanie tynków 

silikatowych 

5. Wymiana obróbek 

blacharskich gzymsów  

i podokienników 

6. Malowanie wszystkich 

elewacji farbami 

silikatowymi 

7. Remont klatki 

schodowej 

8. Remont balkonów  

i tarasów 

9. Montaż instalacji 

odgromowej 

10. Renowacja 

frontowych drzwi 

wejściowych 

11. Izolacja murów 

elewacji tylnej 

12. Udogodnienia dla 

osób niepełnosprawnych 

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

235.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Polnej 4 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Polna 4 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Polnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Polna 4  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

236.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Polnej 5 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Polna 5 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Polnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Polna 5  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 
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podstawie protokołu 

odbioru) 

237.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Powstania 

Styczniowego 11 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Powstania 

Styczniowego 

11 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Powstania 

Styczniowego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

ul. Powstania 

Styczniowego 11  

w Jeleniej Górze 

50 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

238.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Powstania 

Listopadowego 4 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Powstania 

Listopadowego 

4 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Powstania 

Listopadowego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Powstania 

Listopadowego 4  

w Jeleniej Górze 

220 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

239.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Powstańców 

Wielkopolskich 4 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 

4 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Powstańców 

Wielkopolskich. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 4  

w Jeleniej Górze 

250 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

240.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Powstańców 

Wielkopolskich 10 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 

10 

Dobry stan 

techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Powstańców 

Wielkopolskich. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Docieplenie budynku 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 10  

w Jeleniej Górze 

80 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

241.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Powstańców 

Wielkopolskich 17 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 

17 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 17  

w Jeleniej Górze 

220 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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Powstańców 

Wielkopolskich. 

242.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Rodzinnej 1-2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Rodzinna 1-2 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Rodzinnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Rodzinna 1-2  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

243.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Rodzinnej 5 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Rodzinna 5 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Rodzinnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Rodzinna 5  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

244.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Rodzinnej 6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Rodzinna 6 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Rodzinnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Rodzinna 6  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

245.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Rodzinnej 9 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Rodzinna 9 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Rodzinnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

ul. Rodzinna 9  

w Jeleniej Górze 
190 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany  

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

246.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Rodzinnej 10 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Rodzinna 10 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Rodzinnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Rodzinna 10  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

247.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Rodzinnej 11 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Rodzinna 11 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Rodzinna 11  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  
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Rodzinnej. - 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

248.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Rataja 6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Rataja 6 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Rataja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

ul. Rataja 6  

w Jeleniej Górze 
90 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

249.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Rataja 12 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Rataja 12 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Rataja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

ul. Rataja 12  

w Jeleniej Górze 
90 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

250.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Rataja 14 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Rataja 14 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Rataja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

ul. Rataja 14  

w Jeleniej Górze 
90 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

251.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Rataja 16 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Rataja 16 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Rataja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

ul. Rataja 16  

w Jeleniej Górze 
90 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

252.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Rataja 18 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Rataja 18 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Rataja. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

ul. Rataja 18  

w Jeleniej Górze 
90 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

253.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sądowej 1 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sądowa 1 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

ul. Sądowa 1  

w Jeleniej Górze 
120 000 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

 

136 
 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sądowej. 

1. Remont izolacji  

2. Remont elewacji 

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

254.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sądowej 3 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sądowa 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sądowej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont instalacji 

elektrycznej 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Sądowa 3  

w Jeleniej Górze 
170 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

255.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sądowej 4 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sądowa 4 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sądowej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie budynku  

2. Remont elewacji 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Sądowa 4  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

256.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sądowej 5 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sądowa 5 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

kwartałów zabudowy 

przy ul. Sądowej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont dachu  

2. Remont elewacji 

ul. Sądowa 5  

w Jeleniej Górze 
184 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

257.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sądowej 11 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sądowa 11 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sądowej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont izolacji 

ul. Sądowa 11  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

258.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sądowej 13 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sądowa 13 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont instalacji 

elektrycznej 

ul. Sądowa 13  

w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 
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zabudowy przy ul. 

Sądowej. 

3. Remont klatki 

schodowej 

odbioru) 

259.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sądowej 14 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sądowa 14 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sądowej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Sądowa 14  

w Jeleniej Górze 
140 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

260.  

Rewitalizacja 

budynków przy ul. 

Skłodowskiej 1 i 3 

Wspólnoty 

Mieszkaniowe, 

ul. Skłodowskiej 

1 i 3 

Zły stan techniczny 

budynków. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynków oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Skłodowskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Termomodernizacja 

 

ul. Skłodowskiej 1 i 3 w 

Jeleniej Górze 
400 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

261.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Skłodowskiej 5 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Skłodowskiej 

5 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Skłodowskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Termomodernizacja 

oraz izolacja ścian 

 

ul. Skłodowskiej 5  

w Jeleniej Górze 
220 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

262.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Skłodowskiej 7 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Skłodowskiej 

7 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Skłodowskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Izolacja ścian piwnic 

ul. Skłodowskiej 7  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

263.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Słowackiego 1-2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Słowackiego 

1-2 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Słowackiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2.Remont dachu 

3. Remont instalacji 

elektrycznej 

ul. Słowackiego 1-2  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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264.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Słowackiego 4 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Słowackiego 

4 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Słowackiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2.Remont klatki 

schodowej 

ul. Słowackiego 4  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

265.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Solankowej 2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Solankowa 2 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Solankowej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2.Remont ścian 

fundamentowych 

ul. Solankowa 2  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

266.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Spółdzielczej 1 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Spółdzielcza 

1 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Spółdzielczej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2.Remont dachu 

ul. Spółdzielcza 1  

w Jeleniej Górze 
129 598 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

267.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sudeckiej 1 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sudecka 1 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sudeckiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont dachu 

ul. Sudecka 1 

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

268.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sudeckiej 9 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sudecka 9 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sudeckiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z wymianą okien i 

dociepleniem 

ul. Sudecka 9  

w Jeleniej Górze 
66 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

269.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sudeckiej 10 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sudecka 10 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Wymiana instalacji 

ul. Sudecka 10  

w Jeleniej Górze 
80 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  
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Sudeckiej. wodno-kanalizacyjnej 

2. Wymiana drzwi 

wejściowych 

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

270.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sudeckiej 11 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sudecka 11 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sudeckiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Sudecka 11  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

271.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sudeckiej 12 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sudecka 12 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sudeckiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana instalacji 

gazowej 

ul. Sudecka 12  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

272.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sudeckiej 16 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sudecka 16 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sudeckiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

ul. Sudecka 16  

w Jeleniej Górze 
220 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

273.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sudeckiej 18 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sudecka 18 

Zły stan techniczny 

budynku.. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sudeckiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji  

z ociepleniem ścian 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

ul. Sudecka 18  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

274.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sudeckiej 19 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sudecka 19 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sudeckiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji  

z ociepleniem ścian 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana stolarki 

ul. Sudecka 19  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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okiennej i drzwiowej 

275.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sudeckiej 20 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sudecka 20 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sudeckiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji  

z ociepleniem ścian 

2. Wymiana stolarki 

okiennej 

ul. Sudecka 20  

w Jeleniej Górze 
60 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

276.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sudeckiej 23 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sudecka 23 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sudeckiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Termomodernizacja 

budynku 

 

ul. Sudecka 23  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

277.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Sudeckiej 27 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Sudecka 27 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Sudeckiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Docieplenie ścian 

zewnętrznych 

2. Wymiana stolarki 

okiennej 

ul. Sudecka 27  

w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

278.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Szewskiej 1, 3, 3of 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Szewska 1, 3, 

3of 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Szewskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Szewska 1, 3, 3of  

w Jeleniej Górze 
350 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

279.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Szewskiej 5 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Szewska 5 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Szewskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

ul. Szewska 5  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

280.  Rewitalizacja Wspólnota Zły stan techniczny Poprawa warunków Renowacja części ul. Szewska 8  100 000  Wskaźnik produktu 
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budynku przy ul. 

Szewskiej 8 

Mieszkaniowa, 

ul. Szewska 8 

budynku. mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Szewskiej. 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

w Jeleniej Górze  

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

281.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Szewskiej 9 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Szewska 9 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Szewskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Szewska 9  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

282.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Szewskiej 10 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Szewska 10 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Szewskiej. 

 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Termomodernizacja 

2. Kompleksowe 

odnowienie budynku 

ul. Szewska 10  

w  Jeleniej Górze 
220 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

283.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Szewskiej 11 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Szewska 11 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Szewskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Szewska 11  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

284.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Szewskiej 13 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Szewska 13 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Szewskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Odwodnienie, izolacja 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Szewska 13  

w Jeleniej Górze 
70 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

285.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Szkolnej 1 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Szkolna 1 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

ul. Szkolna 1  

w Jeleniej Górze 
100 000 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  
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zabudowy przy ul. 

Szkolnej. 

1. Remont elewacji  na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

286.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Szkolnej 6/7-8/9 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Szkolna 6/7-

8/9 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Szkolnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

ul. Szkolna 6/7-8/9  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

287.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Świętojańskiej 1 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Świętojańska 

1 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Świętojańskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont schodów 

zewnętrznych 

ul. Świętojańska 1  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na  

podstawie protokołu 

odbioru) 

288.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Świętojańskiej 2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Świętojańska 

2 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Świętojańskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Świętojańska 2  

w Jeleniej Górze 
160 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

289.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Świętojańskiej 3 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Świętojańska 

3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Świętojańskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Świętojańska 3  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

290.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Świętojańskiej 4 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Świętojańska 

4 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Świętojańskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Świętojańska 4  

w Jeleniej Górze 
160 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

291.  Rewitalizacja Wspólnota Zły stan techniczny Poprawa warunków Renowacja części ul. Świętojańska 5  120 000  Wskaźnik produktu  
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budynku przy ul. 

Świętojańskiej 5 

Mieszkaniowa, 

ul. Świętojańska 

5 

budynku. mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Świętojańskiej. 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

w Jeleniej Górze  

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

292.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Świętojańskiej 6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Świętojańska 

6 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Świętojańskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Świętojańska 6  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

293.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Świętojańskiej 7 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Świętojańska 

7 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Świętojańskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

ul. Świętojańska 7  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

294.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Świętojańskiej 9 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Świętojańska 

9 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Świętojańskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

ul. Świętojańska 9  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

295.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Świętojańskiej 12 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Świętojańska 

12 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Świętojańskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont schodów 

zewnętrznych 

ul. Świętojańska 12  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

296.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Tabaki 8 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Tabaki 8 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Wymiana stolarki 

ul. Tabaki 8  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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Tabaki. 

297.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Teatralnej 4 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Teatralna 4 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Teatralnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Ogrodzenie posesji 

 

ul. Teatralna 4  

w Jeleniej Górze 
165 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

298.  

Rewitalizacja 

budynków przy ul. 

Teatralnej 6, 8, 10 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Teatralna 6, 

8, 10 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Teatralnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Termomodernizacja 

budynków 

 

ul. Teatralna 6, 8, 10  

w Jeleniej Górze 
450 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 3 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

299.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Tkackiej 6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Tkacka 6 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Tkackiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Wymiana stolarki 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. Remont dachu, 

kominów, strychu 

ul. Tkacka 6  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

300.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Tkackiej 7 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Tkacka 7 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Tkackiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Tkacka 7  

w Jeleniej Górze 
170 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

301.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Tkackiej 8 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Tkacka 8 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Tkackiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

3. Remont kominów 

ul. Tkacka 8  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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302.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Tkackiej 11 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Tkacka 11 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Tkackiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

3. Remont dachu, 

kominów, strychu 

ul. Tkacka 11  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

303.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Tkackiej 12 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Tkacka 12 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Tkackiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont dachu, 

kominów 

ul. Tkacka 12  

w Jeleniej Górze 
90 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

304.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Tkackiej 13 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Tkacka 13 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Tkackiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

3. Remont dachu, 

kominów 

4. Wymiana stolarki 

ul. Tkacka 13  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

305.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Tkackiej 14 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Tkacka 14 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Tkackiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu, 

kominów 

4. Wymiana stolarki 

ul. Tkacka 14  

w Jeleniej Górze 
270 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

306.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Tkackiej 15 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Tkacka 15 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont dachu, 

ul. Tkacka 15  

w Jeleniej Górze 
223 700 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 
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zabudowy przy ul. 

Tkackiej. 

kominów 

3. Wymiana stolarki 

odbioru) 

307.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Tkackiej 16 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Tkacka 16 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Tkackiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont dachu, 

kominów 

ul. Tkacka 16  

w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

308.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Transportowej 6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Transportowa 

6 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Transportowej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Wymiana stolarki 

ul. Transportowa 6  

w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

309.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Traugutta 1 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Traugutta 1 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Traugutta. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

ul. Traugutta 1  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

310.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Traugutta 3 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Traugutta 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Traugutta. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

ul. Traugutta 3  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

311.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Traugutta 5 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Traugutta 5 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Traugutta. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Traugutta 5  

w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

312.  Rewitalizacja Wspólnota Zły stan techniczny Poprawa warunków Renowacja części ul. Traugutta 6  400 000  Wskaźnik produktu 
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budynku przy ul. 

Traugutta 6 

Mieszkaniowa, 

ul. Traugutta 6 

budynku. mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Traugutta. 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

w Jeleniej Górze  

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

313.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Traugutta 9 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Traugutta 9 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Traugutta. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Traugutta 9  

w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

314.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Traugutta 13 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Traugutta 13 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Traugutta. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont dachu, klatki 

schodowej 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. Wymiana stolarki 

ul. Traugutta 13  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

315.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Traugutta 14 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Traugutta 14 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Traugutta. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont dachu 

3.Remont klatki 

schodowej 

ul. Traugutta 14  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

316.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Traugutta 16 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Traugutta 16 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Traugutta. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont dachu 

3.Remont klatki 

schodowej 

ul. Traugutta 16  

w Jeleniej Górze 
160 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

317.  Rewitalizacja Wspólnota Zły stan techniczny Poprawa warunków Renowacja części ul. Traugutta 17  50 000  Wskaźnik produktu  



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

 

148 
 

budynku przy ul. 

Traugutta 17 

Mieszkaniowa, 

ul. Traugutta 17 

budynku. mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Traugutta. 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Rozebranie budynku 

gospodarczego, 

przebudowa werandy 

4. Wymiana stolarki 

w Jeleniej Górze  

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

318.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Traugutta 18 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Traugutta 18 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Traugutta. 

Renowacja części 

wspólnych budynku, 

 w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

ul. Traugutta 18  

w Jeleniej Górze 
160 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

319.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Traugutta 20 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Traugutta 20 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Traugutta. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

ul. Traugutta 20  

w Jeleniej Górze 
180 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

320.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wańkowicza 16 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wańkowicza 

16 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wańkowicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Wymiana stolarki 

ul. Wańkowicza 16  

w Jeleniej Górze 
50 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

321.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wańkowicza 18 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wańkowicza 

18 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wańkowicza. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont dachu 

3. Wymiana stolarki 

ul. Wańkowicza 18  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

322.  Rewitalizacja Wspólnota Zły stan techniczny Poprawa warunków Renowacja części ul. Warszawska 2  200 000  Wskaźnik produktu  
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budynku przy ul. 

Warszawskiej 2 

Mieszkaniowa, 

ul. Warszawska 

2 

budynku. mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Warszawskiej. 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

w Jeleniej Górze  

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

323.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Warszawskiej 3 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Warszawska 

3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Warszawskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

ul. Warszawska 3  

w Jeleniej Górze 
160 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na  

podstawie protokołu 

odbioru) 

324.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Warszawskiej 5 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Warszawska 

5 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Warszawskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont dachu 

ul. Warszawska 5  

w Jeleniej Górze 
30 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

325.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Warszawskiej 8 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Warszawska 

8 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Warszawskiej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

ul. Warszawska 8  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

326.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wincentego Pola 

1-1k 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wincentego 

Pola 1-1k 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wincentego Pola. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

ul. Wincentego Pola 1-

1k w Jeleniej Górze 
1 300 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 7 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

327.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wincentego Pola 3 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wincentego 

Pola 3 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Renowacja części 

wspólnych budynku, 

 w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Wincentego Pola 3 

w Jeleniej Górze 
140 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  
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Wincentego Pola. 2. Remont klatki 

schodowej 

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

328.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wincentego Pola 

5A, 5B, 5C, 5D 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wincentego 

Pola 5A, 5B, 5C, 

5D 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wincentego Pola. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Wymiana stolarki 

ul. Wincentego Pola 

5A, 5B, 5C, 5D  

w Jeleniej Górze 

300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 4 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

329.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wincentego Pola 7 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wincentego 

Pola 7 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wincentego Pola. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wincentego Pola 7 

w Jeleniej Górze 
160 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

330.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wodnej 9 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wodna 9 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wodnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

ul. Wodna 9  

w  Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

331.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wodnej 11 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wodna 11 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wodnej. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wodna 11  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

332.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 4 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 4 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

ul. Wolności 4  

w  Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 
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schodowej odbioru) 

333.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 6 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 6 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

ul. Wolności 6  

w Jeleniej Górze 
220 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

334.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 17 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 17 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

3. Remont dachu 

ul. Wolności 17  

w Jeleniej Górze 
225 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

335.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 17A 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 

17A 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

3. Remont dachu 

ul. Wolności 17A  

w Jeleniej Górze 
225 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

336.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 19 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 19 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Wymiana stolarki 

3. Remont dachu z 

przebudową kominów 

ul. Wolności 19  

w Jeleniej Górze 
174 700 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

337.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 21 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 21 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Osuszanie piwnic oraz 

izolacja ścian 

ul. Wolności 21  

w Jeleniej Górze 
70 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

338.  Rewitalizacja Wspólnota Zły stan techniczny Poprawa warunków Renowacja części ul. Wolności 25  150 000  Wskaźnik produktu  
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budynku przy ul. 

Wolności 25 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 25 

budynku. mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont instalacji wod.-

kan. 

w Jeleniej Górze  

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

339.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 27 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 27 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1.Termomodernizacja 

budynku wraz z izolacją 

pionową i drenażem 

 

ul. Wolności 27  

w Jeleniej Górze 
170 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

340.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 27 of 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 27 

of 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

ul. Wolności 27 of  

w Jeleniej Górze 
220 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

341.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 32 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 32 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont dachu 

ul. Wolności 32  

w Jeleniej Górze 
270 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

342.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 33 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 33 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont instalacji wod.-

kan., gazowej, 

elektrycznej 

ul. Wolności 33  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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343.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 34, 34 

of 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 34, 

34 of 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z kolorystyką 

2. Wymiana stolarki 

okiennej – piwnicznej i 

drzwiowej 

3. Wyminana instalacji 

wod-kan., elektrycznej 

4. Remont klatki 

schodowej 

5. Izolacja fundamentów 

ul. Wolności 34, 34 of 

w Jeleniej Górze 
220 000 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

344.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 36 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 36 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont instalacji 

elektrycznej 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 36  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

345.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 39 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 39 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont instalacji 

elektrycznej 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 39  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

346.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 41, 41 

of 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 41, 

41 of 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont werandy 

ul. Wolności 41, 41 of 

w Jeleniej Górze 
100 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

347.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 44 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 44 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Wolności 44  

w Jeleniej Górze 
400 000 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

 

154 
 

podstawie protokołu 

odbioru) 

348.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 45 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 45 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 45  

w Jeleniej Górze 
400 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu   

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

349.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 46 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 46 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont instalacji 

elektrycznej 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 46  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

350.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 48 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 48 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 48  

w Jeleniej Górze 
200 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

351.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 50 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 50 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 50  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

352.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 54 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 54 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont instalacji 

elektrycznej 

3. Remont klatki 

ul. Wolności 54  

w Jeleniej Górze 
140 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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Wolności. schodowej 

353.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 60 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 60 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont ganku  

z balkonem 

3. Wymiana stolarki 

ul. Wolności 60  

w Jeleniej Górze 
214 600 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

354.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 61 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 61 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont instalacji 

wodnej i elektrycznej 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 61  

w Jeleniej Górze 
280 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

355.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 61A 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 

61A 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont instalacji wod.-

kan. 

ul. Wolności 61A  

w Jeleniej Górze 
80 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

356.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 62 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 62 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 62  

w Jeleniej Górze 
310 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

357.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 63 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 63 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Renowacja części  

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 63  

w Jeleniej Górze 
450 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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Wolności. 

358.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 65 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 65 

Średni stan 

techniczny 

budynku. 

Podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Wolności 65  

w Jeleniej Górze 
90 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

359.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 67 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 67 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 67  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

360.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 73 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 73 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

ul. Wolności 73  

w Jeleniej Górze 
80 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

361.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 86A 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 

86A 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 86A  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

362.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 88 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 88 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont instalacji 

elektrycznej 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 88  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

363.  
Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

ul. Wolności 90  

w Jeleniej Górze 
150 000 

- RPO WD 

2014-2020, 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 
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Wolności 90 ul. Wolności 90 poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont instalacji 

elektrycznej 

3. Remont klatki 

schodowej 

- środki własne. budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

364.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 92 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 92 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Wymiana stolarki 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 92  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

365.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 96 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 96 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Wolności 96  

w Jeleniej Górze 
80 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu 

 1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

366.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 98 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 98 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Wolności 98  

w Jeleniej Górze 
80 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim - 

1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

367.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 100 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 

100 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu, 

kominów 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

ul. Wolności 100  

w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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4. Remont klatki 

schodowej 

368.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 102 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 

102 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu, 

przemurowanie kominów 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

ul. Wolności 102  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

369.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 104 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 

104 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont dachu 

3. Remont instalacji 

kanalizacyjnej 

ul. Wolności 104  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

370.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 106 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 

106 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont klatki 

schodowej 

2. Wymiana instalacji 

wod.-kan., elektrycznej 

ul. Wolności 106  

w Jeleniej Górze 
80 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

371.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 126 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 

126 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Remont instalacji wod.-

kan. 

ul. Wolności 126  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

372.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 242 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 

242 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

ul. Wolności 242  

w Jeleniej Górze 
70 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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373.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wolności 265 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Wolności 

265 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wolności. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Wolności 265  

w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

374.  

Rewitalizacja 

elewacji budynku 

przy ul. 

Wyczółkowskiego 

2 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. 

Wyczółkowskie

go 2 

Dobry stan 

techniczny 

budynku. 

Podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wyczółkowskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Wyczółkowskiego 2 

w Jeleniej Górze 
90 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

375.  

Remont elewacji 

wraz z remontem 

klatki schodowej 

oraz piwnic w 

budynku 

położonym w 

Jeleniej Górze 

przy ul. 

Wyczółkowskiego 

9 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 

Wyczółkowskie

go 9 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wyczółkowskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku, 

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji wraz 

z odtworzeniem 

sztukaterii 

2. Wymiana okien 

3. Remont klatki 

schodowej 

4. Remont piwnic, w tym 

skucie tynków i 

wykonanie nowych, 

wykonanie iniekcji 

zawilgoconych ścian 

5. Wykonanie posadzek 

wraz z izolacją 

6. Wymiana instalacji 

elektrycznej wraz z 

wymianą oświetlenia oraz 

pionów kanalizacyjnych 

ul. Wyczółkowskiego 9 

w Jeleniej Górze 
242 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

376.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wyczółkowskiego 

12 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. 

Wyczółkowskie

go 12 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji  

z dociepleniem, izolacja 

fundamentów 

2. Remont dachu  

ul. Wyczółkowskiego 

12 w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 
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Wyczółkowskiego z dociepleniem 

3. Remont klatki 

schodowej 

4. Wymiana instalacji  

wewnętrznych 

5. Wymiana stolarki 

okiennej  

377.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wyczółkowskiego 

20 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. 

Wyczółkowskie

go 20 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wyczółkowskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

ul. Wyczółkowskiego 

20 w Jeleniej Górze 
400 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

378.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wyczółkowskiego 

48 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. 

Wyczółkowskie

go 48 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wyczółkowskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont klatki 

schodowej 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. Wymiana stolarki 

ul. Wyczółkowskiego 

48 w Jeleniej Górze 
280 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

379.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wyczółkowskiego 

55 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. 

Wyczółkowskie

go 55 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wyczółkowskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Wymiana stolarki 

ul. Wyczółkowskiego 

55 w Jeleniej Górze 
150 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

380.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Wyczółkowskiego 

56 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. 

Wyczółkowskie

go 56 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wyczółkowskiego. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont dachu 

ul. Wyczółkowskiego 

56 w Jeleniej Górze 
120 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

381.  Rewitalizacja Wspólnota Zły stan techniczny Poprawa warunków Renowacja części ul. Wyczółkowskiego 150 000  Wskaźnik produktu  
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budynku przy ul. 

Wyczółkowskiego 

57 

Mieszkaniowa, 

ul. 

Wyczółkowskie

go 57 

budynku. mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Wyczółkowskiego. 

 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

57 w Jeleniej Górze  

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

382.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Zamenhofa 4 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Zamenhofa 4 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Zamenhofa. 

 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

ul. Zamenhofa 4  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru)                                                                                                      

383.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Zaułek 14 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Zaułek 14 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Zaułek. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji, 

izolacji 

2. Remont dachu, klatki 

schodowej 

3. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. Wymiana stolarki 

ul. Zaułek 14  

w Jeleniej Górze 
250 000 

 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

384.  

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Zaułek 23 

Wspólnota 

Mieszkaniowa, 

ul. Zaułek 23 

Zły stan techniczny 

budynku. 

Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 

poprawa parametrów 

energetycznych 

budynku oraz 

podniesienie estetyki 

zabudowy przy ul. 

Zaułek. 

Renowacja części 

wspólnych budynku,  

w tym m.in.: 

1. Remont elewacji 

2. Remont dachu 

3. Remont klatki 

schodowej 

ul. Zaułek 23  

w Jeleniej Górze 
300 000 

 

 

 

- RPO WD 

2014-2020, 

- środki własne. 

Wskaźnik produktu  

1. wyremontowany 

budynek mieszkalny  

na obszarze miejskim  

- 1 szt. (pomiar na 

podstawie protokołu 

odbioru) 

II. RAZEM  MIESZKALNICTWO (POZYCJE 19-384)  80 929 494  
 

              ŁĄCZNIE I+II   153 459 494   
 

Źródło: opracowanie na podstawie zgłoszonych formularzy propozycji projektu do LPR 

* Na poziomie SZOOP w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego – załącznik 

nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dnia 27 lutego 2017 r. 
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10. Lista pozostałych projektów rewitalizacyjnych (lista B) 
 

Poniżej przedstawione zostało zestawienie pozostałych projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023. W odniesieniu do indykatywnych ram finansowych, we wszystkich zgłoszonych projektach zakłada się 

finansowanie z wkładu własnego i/lub kredytu oraz środków europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zgodnie z „Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad 

przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020” na etapie 

opracowania LPR nie jest wymagane, dla projektów z listy „B”, podawanie ich szacunkowej wartości. 

 

Tabela 39 Lista zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych (tzw. lista „B”) 

Lp. 
Nazwa 

projektu 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Charakterystyka 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Oddziaływanie 

planowanych 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Oczekiwane 

efekty 

wynikające ze 

zrealizowanych 

przedsięwzięć 

Adresaci 

działań 

rewitalizacyj

nych 

Szacowana 

wartość 

projektu  

w PLN 

Indykatywne 

źródła 

finansowania 

Komplementarność  

z działaniami 

zrealizowanymi, 

realizowanymi lub 

planowanymi do 

realizacji na danym 

obszarze 

1.  

Przebudowa ul. 

Nadbrzeżnej na 

ciąg pieszo-

rowerowo-

jezdny 

Miasto Jelenia 

Góra 

ul. Nadbrzeżna  

w Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Wymianę 

nawierzchni ul. 

Nadbrzeżnej 

2. Wytyczenie  

i oznaczenie ścieżki 

rowerowej oraz 

ścieżki spacerowej 

3. Wykonanie 

oświetlenia 

4. Zamontowanie 

infrastruktury 

towarzyszącej 

Poprawa estetyki 

oraz 

zagospodarowania 

miejskiej 

przestrzeni 

funkcjonalnej. 

Zmiana 

przeznaczenia 

drogi tj. 

ograniczenie 

ruchu 

samochodowego. 

Stworzenie ciągu 

pieszo-rowerowo-

jezdnego 

umożliwiającego 

bezpieczne 

korzystanie z 

drogi przez 

pieszych  

i rowerzystów. 

Mieszkańcy  

i turyści  

 

 

 

 

 

 

 

3 000 000,00 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- uporządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej aglomeracji 

Jelenia Góra, w tym: 

kanalizacja sanitarna  

i sieć wodociągowa  

w ul. Nadbrzeżnej i ul.  

K. Miarki, 

- lista A zadanie 4, 

- działania z zakresu 

rewitalizacji budynków  

mieszkalnych, 

zagospodarowania 

przestrzeni. 
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2.  

Przebudowa 

mostu nad 

potokiem 

Wrzosówka  

w ciągu ul. 

Cervi w Jeleniej 

Górze 

Miasto Jelenia 

Góra 

ul. Cervi  

w Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Rozbiórkę 

istniejącego łukowego 

obiektu mostowego  

i budowę nowego 

2. Wyodrębnienie 

asfaltowej jezdni 

ograniczo                   

nej krawężnikami  

pod dwa pasy ruchu, 

wykonanie 

obustronnego 

przejścia dla pieszych 

z balustradami 

Poprawa stanu 

miejskiej 

infrastruktury 

technicznej, 

zagospodarowanie 

przestrzeni. 

Poprawa 

bezpieczeństwa  

i warunków ruchu 

samochodowego 

umożliwiająca 

bezproblemowy 

przejazd 

samochodów 

osobowych, 

autobusów 

komunikacji 

miejskiej oraz 

autokarów 

turystycznych. 

Mieszkańcy 

Jeleniej Góry 

oraz powiatu 

jeleniogórskie

go, turyści 

odwiedzający 

Kotlinę 

Jeleniogórską 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 200 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- Termy Cieplickie – 

Dolnośląskie Centrum 

Rekreacji Wodnej, 

- uatrakcyjnienie 

turystyczne Uzdrowiska 

Cieplice poprzez 

rewitalizację parków 

Zdrojowych – etap I 

Rewitalizacja Parku 

Zdrojowego, 

- modernizacja Teatru 

Zdrojowego, 

przebudowa muszli 

koncertowej w Parku 

Zdrojowym, 

- ochrona 

przeciwpowodziowa 

obszarów 

uzdrowiskowych  

w Jeleniej Górze i Bad 

Muskau (rewitalizacja 

Parku Norweskiego). 

3.  

Przebudowa 

nawierzchni 

ciągu pieszo 

jezdnego w 

zabytkowym 

centrum Jeleniej 

Góry 

Miasto Jelenia 

Góra 

ul. 1 Maja od ul. 

Kubsza do ul. 

Fortecznej, ul. 

Szkolna w 

Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje: 

1. Wykonanie 

przebudowy 

nawierzchni ulic 

1Maja, Szkolnej  

Poprawa stanu 

miejskiej 

infrastruktury 

technicznej, 

zagospodarowanie 

przestrzeni. 

Poprawa 

komfortu 

korzystania z 

ciągów  pieszo-

jezdnych dla osób 

poruszających się 

na wózkach 

inwalidzkich, 

rowerzystów i 

pieszych. 

Zwiększenie 

dostępności 

centrum Jeleniej 

Góry. 

Mieszkańcy  

i użytkownicy 

budynków 

zlokalizowany

ch przy 

ulicach, 

użytkownicy 

ciągów 

pieszych  

i rowerowych 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

 

- rewitalizacja zespołu 

barokowych kaplic 

nagrobnych w Jeleniej 

Górze wkładem 

 w ochronę dziedzictwa 

kulturowego, 

- budowa łącznika 

drogowego ulic Jelenia-

Forteczna-Kopernika, 

- lista A zadanie 1,3, 16, 

- lista B zadanie 15, 16, 

- rewitalizacja 

budynków 

mieszkalnych 

wielorodzinnych przy 

ul. 1 Maja. 

4.  

Przygotowanie 

terenów 

inwestycyjnych 

Miasto Jelenia 

Góra 

Obszar 

przeznaczony w 

MPZP na 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1.Prace studialne  

Udostępnienie 

atrakcyjnych, 

uzbrojonych 

Wzrost liczby 

MSP, tworzenie 

nowych miejsc 

Inwestorzy, 

przedsiębiorcy

, osoby  

    

 

 

 

 

 

- działania z zakresu 

poprawy infrastruktury 

drogowej, wzmacniania 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

 

164 
 

w mieście 

Jelenia Góra 

działalność 

usługową lub/i 

produkcyjną 

2. Prace 

przygotowawcze, 

3.Makroniwelację 

4. Uzbrojenie w sieci 

wod-kan,  

5.Wewnętrzne ciągi 

komunikacyjne 

działek pod 

działalność 

gospodarczą dla 

potencjalnych 

inwestorów. 

pracy, spadek 

bezrobocia, 

aktywizacja 

zawodowa osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym. 

w wieku 

produkcyjnym

, uczniowie, 

studenci na 

praktykach 

 

10 000 000,00 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

rynku pracy, rozwoju 

przedsiębiorczości, 

doradztwa 

gospodarczego, 

zagospodarowania 

przestrzeni. 

5.  

Ograniczenie 

niskiej emisji 

transportowej w 

Jeleniej Górze 

Miasto Jelenia 

Góra 

ul. Krakowska, ul. 

Cieplicka przy 

Osiedlu Orle, 

Sobieszów, trasa 

rowerowa od ul. 

Ogińskiego 

poprzez Wiejską 

do ul., 

Powstańców 

Śląskich, ul. 

Nadbrzeżna, trasa 

rowerowa od ul. 

Sudeckiej do ul. 

Wolności, trasa 

rowerowa od ul. 

Sudeckiej przez 

Czarne do ul. 

Cinciały w 

Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Przebudowę ulic  

2. Budowę parkingów 

„Park&Ride” ul. 

Krakowska i ul. 

Mostowa 

3. Budowę węzłów 

przesiadkowych ul. 

Cieplicka (osiedle 

Orle i Sobieszów) 

4. Budowę systemu 

sterowania ruchem na 

trzech 

skrzyżowaniach wraz 

z oprogramowaniem 

do tworzenia 

programów jazdy,  

5.Budowę tras i 

ścieżek rowerowych 

Wyeliminowanie 

ruchu pojazdów  

z centrum miasta, 

udrożnienie 

dojazdu do 

obwodnicy od 

dworca 

kolejowego, 

organicznie 

szkodliwych 

oddziaływań 

środowiskowych, 

ruchu pojazdów  

w centrum miasta. 

Poprawa stanu 

infrastruktury, 

poprawa 

mobilności 

miejskiej, 

propagowanie 

aktywnych form 

wypoczynku. 

Mieszkańcy, 

turyści, 

przedsiębiorcy

, inwestorzy, 

studenci, 

młodzież 

szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- przebudowa ul. 

Łomnickiej – etap I, 

- budowa obwodnicy 

południowej – etap I 

zad. I (ul. W. Pola – 

Sudecka), 

- budowa węzłów 

przesiadkowych w 

transporcie miejskim  

i podmiejskim  

w aglomeracji 

jeleniogórskiej – 

wybudowano 3 węzły 

przy ul. 1 Maja, 

Łomnickiej, 

Podgórzyńskiej, 

- przebudowa ronda 

przy ul. Rataja i 

Cieplickiej, 

- budowa ścieżki 

pieszo-rowerowej 

wzdłuż ul. Ogińskiego. 

6.  

Termomoderniz

acja budynków 

oświatowych  

Miasta Jelenia 

Góra - etap I 

Miasto Jelenia 

Góra 

Miejskie 

Przedszkole nr 2 

ul. Piłsudskiego 

32, Miejskie 

Przedszkole nr 11 

ul. Chopina, 

4, Zespół Szkół 

Rzemiosł 

Artystycznych ul. 

Cieplicka 34 w  

Jeleniej Górze  

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Docieplenie ścian 

zewnętrznych 

2. Wykonanie tynków 

termoizolacyjnych 

3. Docieplenie 

stropodachów pod 

dachem, remont 

dachu, wymiana 

naświetleń 

dachowych 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

Poprawa 

infrastruktury 

oświatowej  

i parametrów 

energetycznych, 

przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Obniżenie emisji 

zanieczyszczeń 

oraz zmniejszenie 

Dzieci 

przedszkolne, 

młodzież, 

pracownicy 

jednostek 

oświatowych 

 

 

 

 

 

11 352 682,48 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

 

- termomodernizacja 

obiektów użyteczności 

publicznej na terenie 

miasta, w tym: SP Nr 2, 

SP Nr 6, SP Nr 10, 

Gimnazjum Nr 3, MP 

Nr 10, ZSzO Nr 2, 

ZSzE-T, 

- działania z zakresu 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych. 
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4. Wymianę drzwi 

 i okien zewnętrznych 

i wewnętrznych 

5. Wymianę instalacji 

CO 

6. Wymiana 

oświetlenia na 

energooszczędne 

7. Malowanie ścian 

wewnętrznych 

8. Odwodnienie 

budynku 

miejskiej. kosztów 

użytkowania 

obiektów 

oświatowych. 

7.  

Termomoderniz

acja budynków 

oświatowych 

Miasta Jelenia 

Góra - etap II 

Miasto Jelenia 

Góra 

Zespół Szkół 

Licealnych i 

Zawodowych nr 2 

ul. 1 Maja, 

Młodzieżowy 

Ośrodek 

Socjoterapii ul. 

Sprzymierzonych  

9, Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna ul. 

Wolności 259 w 

Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Docieplenie 

stropodachu 

2. Wymianę drzwi  

i okien zewnętrznych 

3. Wymianę 

oświetlenia na 

energooszczędne 

4. Docieplenie ścian 

zewnętrznych 

5. Wymianę źródła 

ciepła na gazowe 

7. Malowanie ścian 

wewnętrznych 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Poprawa 

infrastruktury 

oświatowej i 

parametrów 

energetycznych 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Obniżenie emisji 

zanieczyszczeń 

oraz zmniejszenie 

kosztów 

użytkowania 

obiektów 

oświatowych. 

Dzieci, 

młodzież, 

pracownicy 

poszczególnyc

h jednostek 

oświatowych, 

mieszkańcy   

 

 

 

 

 

 

 

3 995 300,72 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- termomodernizacja 

obiektów użyteczności 

publicznej na terenie 

miasta, w tym: SP Nr 2, 

SP Nr 6, SP Nr 10, 

Gimnazjum Nr 3, MP 

Nr 10, ZSzO Nr 2, 

ZSzE-T, 

- działania z zakresu 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych. 

 

8.  

Termomoderniz

acja  budynków 

użyteczności 

publicznej 

Miasta Jelenia 

Góra  

Miasto Jelenia 

Góra 

ul. Cieplicka 168, 

pl. Ratuszowy 58  

w Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Ocieplenie stropu  

i połaci dachowych 

2. Ocieplenie ścian 

zewnętrznych 

3. Wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej 

4. Wymianę kotła 

ciepła oraz 

modernizację 

instalacji CO 

5. Wykonanie 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Poprawa 

warunków  

bytowych w 

obiektach 

oświatowych  

i użyteczności 

publicznej, 

poprawa 

parametrów 

energetycznych, 

przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

Pracownicy 

mieszkańcy, 

turyści  

 

 

 

 

 

 

1 954 593,83 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- termomodernizacja 

obiektów użyteczności 

publicznej na terenie 

miasta, w tym: SP Nr 2, 

SP Nr 6, SP Nr 10, 

Gimnazjum Nr 3, MP 

Nr 10, ZSzO Nr 2, 

ZSzE-T, 

- termomodernizacja 

Domu Pomocy 

Społecznej „Pogodna 

Jesień”, 

- działania z zakresu 
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wentylacji 

6. Renowację okien 

7. Izolację ścian 

fundamentowych 

miejskiej. rewitalizacji budynków 

mieszkalnych. 

9.  

Kompleksowa 

termomoderniza

cja budynków 

znajdujących się 

w zasobach 

ZGKiM 

 

Miasto Jelenia 

Góra/ZGKiM 

ul. Cieplicka 209, 

211, Domeyki 6, 

Groszowa 19, 

Jagiellońska 25, 

Piotra Skargi 11, 

Powstania 

Listopadowego 3, 

Sądowa 8, 

Tetmajera1/2, 

Wincentego Pola 

17/17a, Wojska 

Polskiego 50, 52, 

Wolności 70, 80, 

287, 291, 293, 

Wyczółkowskiego 

11, Zjednoczenia 

Narodowego 29 w 

Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Remont elewacji  

z termomodernizacją 

budynku 

2. Wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej 

pionowej i poziomej 

ścian zewnętrznych 

3. Remont dachu 

4. Remont klatki 

schodowej 

5. Wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej 

6. Wymianę instalacji 

wod-kan, gazowej, 

elektrycznej 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Poprawa 

warunków 

mieszkaniowych 

oraz parametrów 

energetycznych, 

przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Mieszkańcy 

nieruchomości

, społeczność 

lokalna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 580 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- lista A zadania: 1, 19-

69, 93-108, 216, 217, 

238, 253-259, 331-373, 

376-381. 

- ul. Wyczółkowskiego 

59 przebudowa 

budynku na lokale 

socjalne, 

 - remont budynku przy 

ul. Wyczółkowskiego 

63 z przeznaczeniem na 

lokalne socjalne, 

-przebudowa ul. 

Wyczółkowskiego, 

-  działania z zakresu 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych, 

zagospodarowania 

przestrzeni. 

 

10.  

Termomoderniz

acja budynku 

przy ul. 

Wyczółkowskie

go 61 

Miasto Jelenia 

Góra/ZGKiM 

ul. 

Wyczółkowskiego 

61w Jeleniej 

Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Remont elewacji  

z wykonaniem 

ocieplenia 

zewnętrznego 

2. Wymianę stolarki 

okiennej 

3. Wymianę pokrycia 

papowego  

z remontem kominów 

3. Wymianę instalacji 

wod-kan 

4. Likwidację 

instalacji gazowej, 

wykonanie instalacji 

ciepłej wody  

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku  

i zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Poprawa 

warunków 

mieszkaniowych 

oraz parametrów 

energetycznych, 

przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Mieszkańcy 

nieruchomości

, społeczność 

lokalna, 

turyści 

 

 

 

 

 

 

 

250 000,00 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- lista A zadania: 376-

381, 

- ul. Wyczółkowskiego 

59 przebudowa 

budynku na lokale 

socjalne, 

 - remont budynku przy 

ul. Wyczółkowskiego 

63 z przeznaczeniem na 

lokalne socjalne, 

-przebudowa ul. 

Wyczółkowskiego, 

-  działania z zakresu 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych, 

zagospodarowania 

przestrzeni. 
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z istniejącego 

wymiennika 

5. Wymianę instalacji 

elektrycznej WLZ i 

obwodów ADM 

6. Malowanie klatki 

schodowej 

 

11.  

Przebudowa 

zabytkowego 

budynku Teatru 

im. Cypriana 

Kamila 

Norwida w 

Jeleniej Górze 

Teatr im. 

Cypriana 

Kamila 

Norwida w 

Jeleniej Górze 

Al. Wojska 

Polskiego 38  

w Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Odrestaurowanie 

cennego 

architektonicznie 

obiektu dziedzictwa 

kulturowego 

2. Dostosowanie 

budynku do potrzeb 

osób 

niepełnosprawnych 

3. Dostosowanie 

budynku Teatru do 

przepisów prawa 

budowlanego, ppoż, 

bhp, sanepid 

4. Wymianę systemu 

mechaniki sceny i 

systemu akustycznego 

5. Działania 

informacyjno-

promocyjne  

Wzrost 

konkurencyjności 

dolnośląskiego 

potencjału 

turystycznego  

z zachowaniem 

zasad 

zrównoważonego 

rozwoju, 

zwiększenie 

dostępności do 

zasobów 

kulturowych. 

Poprawa stanu 

technicznego 

 i modernizacja 

zabytkowego XX-

wiecznego 

budynku Teatru. 

Możliwość 

prowadzenia 

nowych form 

działalności 

kulturalnej, 

dostosowanie 

obiektu do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnyc

h, udostępnienie 

zabytkowego 

obiektu jako 

atrakcji turystyki 

kulturowej na 

szlakach Dolnego 

Śląska. 

Dzieci, 

młodzież 

szkolna, 

studenci, 

osoby między 

30‐55 rokiem 

życia, 

seniorzy, 

turyści, 

przedstawiciel

e świata sztuki 

i kultury, 

przedsiębiorcy

, instytucje 

publiczne 

związane  

Z 

dziedzictwem 

kulturowym  

i kulturą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 806 219,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- lista A zadanie 1, 

- lista A rewitalizacja 

budynków 

mieszkalnych przy Al. 

Wojska Polskiego – 

zadania: 19 – 69. 

12.  

Renowacja 

budynku 

Jeleniogórskieg

o Centrum 

Kultury przy 

ul.1 Maja 60  

w Jeleniej 

Górze 

Jeleniogórskie 

Centrum 

Kultury, ul.  

1 Maja 60, 

Jelenia Góra 

ul. 1 Maja 60  

w Jeleniej Górze 

Renowacja budynku 

obejmuje m.in.: 

1. Odnowienie 

elewacji 

2. Odtworzenie 

stolarki okiennej i 

drzwiowej, ościeżnic 

w budynku 

3. Wymianę obróbek 

blacharskich 

Poprawa stanu 

miejskiej 

infrastruktury 

technicznej, 

zagospodarowanie 

przestrzeni. 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku wraz z 

zachowaniem 

materialnego 

dziedzictwa 

kulturowego 

zespołu 

urbanistyczno 

architektoniczneg

o przy ul. 1 Maja. 

Mieszkańcy, 

turyści  

 

 

 

 

 

450 000,00 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- od fundamentów po 

szczyty – renowacja, 

modernizacja  

i innowacja w obiektach 

i współpracy kulturalnej 

Jeleniogórskiego 

Centrum Kultury oraz 

Steinhaus e.V. Bautzen 

(modernizacja JCK przy 

ul. Bankowej w Jeleniej 

Górze), 

- rewitalizacja zespołu 
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barokowych kaplic 

nagrobnych w Jeleniej 

Górze wkładem  

w ochronę dziedzictwa 

kulturowego, 

- lista B zadanie 3, 

- lista B zadanie 13, 

- rozwój funkcji 

kulturowych. 

13.  

„Salon Jeleniej 

Góry” - 

rewitalizacja 

życia 

kulturalnego 

centrum Jeleniej 

Góry 

Jeleniogórskie 

Centrum 

Kultury, ul.  

1 Maja 60, 

Jelenia Góra 

ul. 1 Maja,  

ul. Długa i ul. 

Konopnickiej  

w Jeleniej Górze 

Organizacja cyklu 

dodatkowych 

wydarzeń animacyjno 

kulturalnych 

promujących centrum 

Jeleniej Góry jako 

salon kulturalny 

miasta łączący w 

sobie koncerty 

uznanych artystów  

z działaniami 

animacyjnymi dla 

mieszkańców 

rewitalizowanej 

dzielnicy 

Rozwój 

jeleniogórskich 

funkcji 

kulturalnych. 

Stworzenie 

ciekawej oferty 

aktywizującej 

życie społeczne 

centrum Jeleniej 

Góry, ożywienie 

ruchu 

turystycznego w 

obrębie starego 

miasta, 

dostarczenie 

rozrywki i 

edukacji 

mieszkańcom 

dzielnicy. 

Mieszkańcy 

bez względu 

na wiek, 

warunki 

socjalne 

zamieszkujący 

centrum 

miasta, turyści 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- od fundamentów po 

szczyty – renowacja, 

modernizacja  

i innowacja w obiektach 

i współpracy kulturalnej 

Jeleniogórskiego 

Centrum Kultury oraz 

Steinhaus e.V. Bautzen 

(modernizacja JCK przy 

ul. Bankowej w Jeleniej 

Górze), 

- lista B zadanie 11, 

- rozbudowa 

Jeleniogórskiego 

Centrum Informacji  

i Edukacji Regionalnej 

„Książnica 

Karkonoska”, 

- rozwój funkcji 

kulturowych. 

14.  

„Zdążyć przed 

przemocą – dać 

szansę na godne 

życie” 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej. 

al. Jana Pawła 

II 7, Jelenia 

Góra 

Różne obszary 

Jeleniej Góry 

Prowadzenie 

warsztatów i 

treningów 

kompetencji 

wychowawczych, 

edukacyjnych dla 

odbiorców projektu. 

Prowadzenie 

konsultacji 

wychowawczych i 

poradnictwa 

specjalistycznego – 

Społeczo-

profilaktyczny 

charakter działań 

jest odpowiedzią 

na bieżące 

potrzeby 

mieszkańców 

Jeleniej Góry, 

związane z 

przemocą i jej 

skutkami 

społeczno-

Podniesienie 

jakości, a zarazem 

zwiększenie 

dostępności do 

poradnictwa 

specjalistycznego 

(rodzinnego, 

prawnego i 

psychologicznego

) różnych 

kategorii ofiar. 

Doskonalenie 

Mieszkańcy 

Jeleniej Góry,  

w 

szczególności 

obszarów 

przeznaczony

ch do 

rewitalizacji, 

małoletni 

rodzice, osoby 

niepełnospraw

ne, 

 

 

 

 

80 000,00 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- lista B zadania 18, 

- lista projektów 

uzupełniających, 

projekty Powiatowego 

Urzędu Pracy w Jeleniej 

Górze oraz Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej, 

- działania z zakresu 

aktywizacji 

społeczności lokalnej. 
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indywidualnego i 

grupowego, 

monitoring 

prowadzonych zajęć. 

prawnymi. procedur w 

ramach pomocy 

osobom 

dotkniętym 

przemocą poprzez 

prowadzenie 

działań 

profilaktycznych. 

wychowanko

wie placówek 

opiekuńczo-

wychowawcz

ych, 

uczniowie, 

seniorzy i inne 

osoby 

dotknięte 

przemocą 

15.  

Ofensywa 

Przedsiębiorczo

ści  

Karkonoska 

Agencja 

Rozwoju 

Regionalnego 

S.A., ul. 1 

Maja 27, 

Jelenia Góra 

ul. 1 Maja 27  

w Jeleniej Górze 

Udzielanie wsparcia 

doradczo – 

szkoleniowego, 

dotacji i wsparcia 

pomostowego dla 

osób planujących 

rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej oraz 

udzielania wsparcia 

doradczego na 

pierwszym etapie 

prowadzenia 

działalności 

Rozwój sektora 

przedsiębiorczości 

poprzez 

działalność 

doradczo-

szkoleniową. 

Aktywizacja osób 

bezrobotnych, 

zmniejszenie 

bezrobocia, 

przedstawienie 

dobrych wzorców 

wśród 

społeczeństwa 

oraz podniesienie 

własnej 

samooceny. 

Osoby 

pozostające 

bez 

zatrudnienia 

zamieszkujące 

powiaty: 

lwówecki, 

jaworski, 

jeleniogórski, 

lubański, 

złotoryjski, 

dzierżoniowsk

i, kłodzki, 

wałbrzyski, 

kamiennogórs

ki, ząbkowicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- lista B zadania 3 i 4, 

- działania z zakresu 

rozwoju 

przedsiębiorczości, 

doradztwa 

gospodarczego, 

wzmacniania funkcji 

społecznych, 

edukacyjnych. 

16.  

Kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna 

budynku przy 

ul. 1- Maja 27  

w Jeleniej 

Górze 

Karkonoska 

Agencja 

Rozwoju 

Regionalnego 

S.A., ul. 1 

Maja 27, 

Jelenia Góra 

ul. 1 Maja 27  

w Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Wykonanie 

docieplenia dachów i 

stropodachów, 

wymianę świetlików 

dachowych 

2. Docieplenie ścian 

budynku 

3. Odwodnienie 

fundamentów 

4. Wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej 

5. Modernizację lub 

wykonanie nowych, 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku. 

Petenci, 

klienci 

korzystający  

z usług 

instytucji 

zlokalizowany

ch w budynku  

 

 

 

 

 

 

1 200 000,00 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- termomodernizacja 

obiektów użyteczności 

publicznej na terenie 

miasta, w tym: SP Nr 2, 

SP Nr 6, SP Nr 10, 

Gimnazjum Nr 3, MP 

Nr 10, ZSzO Nr 2, 

ZSzE-T, 

- termomodernizacja 

Domu Pomocy 

Społecznej „Pogodna 

Jesień”, 

- działania z zakresu 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych, 
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instalacji 

wewnętrznych 

- lista B zadanie 3. 

17.  

Centrum 

Muzealno-

Edukacyjne 

Karkonoskiego 

Parku 

Narodowego - 

Pałac 

Sobieszów 

Karkonoski 

Park 

Narodowy, ul. 

Chałubińskieg

o 23, Jelenia 

Góra 

ul. Cieplicka 196, 

Karkonoska 3 i 4 

w Jeleniej Górze 

Rewitalizacja 

kompleksu 

pałacowego wraz  

z adaptacją: 

Etap I- remont Pałacu, 

utworzenie ekspozycji 

edukacyjnej, 

rewitalizacja parku i 

odbudowa Wielkiej 

Stodoły 

Etap II-remont 

Wielkiej Stajni, 

utworzenie ekspozycji 

przyrodniczej  

i centrum 

edukacyjnego, 

rekonstrukcja Małej 

Stajni na salę 

konferencyjną  

i restaurację, 

wykonanie parkingu 

Etap III-remont Domu 

Zarządcy i Spichlerza 

z zagospodarowaniem 

majdanu. Zakres prac 

obejmuje m.in.: 

1. Wymianę stolarek 

okiennych i 

drzwiowych 

2. Remonty dachów 

3. Rewitalizacje 

zabytkowych 

elementów 

dekoracyjnych 

4. Wykonanie 

instalacji 

elektrycznych 

(wewnętrzne  

i zewnętrzne), 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Centrum będzie 

stanowić jedną  

z największych 

atrakcji 

turystycznych 

Jeleniej Góry.  

W centrum będą 

prowadzone 

zajęcia m.in. z 

zakresu edukacji 

ekologicznej ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

historycznego 

aspektu ochrony 

przyrody oraz 

odnawialnych 

źródeł energii. 

Stworzone 

zostaną warunki 

integrujące 

społeczność 

lokalną , czyli 

miejsce 

odpoczynku  

w otoczeniu 

przyrody, spotkań  

i spędzania czasu 

wolnego przez 

wszystkie grupy 

społeczne. Baza 

noclegowa 

umożliwi dłuższy 

pobyt podczas 

zielonych szkół, 

weekendów oraz 

kolonii 

tematycznych,  

a sala 

Mieszkańcy w 

szczególności 

dzieci, 

młodzież  

i seniorzy 

jednostki 

osadniczej 

Sobieszów 

oraz turyści 

odwiedzający 

miasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- uporządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej aglomeracji 

Jelenia Góra, w tym: 

uporządkowanie 

gospodarki ściekowej  

w Sobieszowie, 

- termomodernizacja 

obiektów użyteczności 

publicznej na terenie 

miasta, w tym: SP Nr 2, 

SP Nr 6, SP Nr 10, 

Gimnazjum Nr 3, MP 

Nr 10, ZSzO Nr 2, 

ZSzE-T, 

- termomodernizacja 

Domu Pomocy 

Społecznej „Pogodna 

Jesień”, 

- poprawa infrastruktury 

otoczenia szkół  

w Sobieszowie, 

- rewitalizacja 

budynków 

mieszkalnych, 

- działania z zakresu 

aktywizacji 

społeczności lokalnej. 
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sanitarnych, wod-

kan., ogrzewania  

i wentylacji 

5. Budowę 

elektrycznej i 

wielofunkcyjnej wiaty 

6. Budowę amfiteatru, 

placu zabaw, 

zagospodarowanie 

terenu 

konferencyjna 

stworzy 

potencjalne 

miejsce pracy,  

a także umożliwi 

zaprezentowanie 

swojej 

działalności 

podczas 

organizowanych 

cyklicznych 

imprez 

plenerowych. 

18.  

Centrum 

Aktywności 

Młodzieży 

Fundacja 

Obrazy Bez 

Granic, ul. 

Elsnera 5/3, 

Jelenia Góra 

ul. Bankowa 15  

w Jeleniej Górze 

Prowadzenie Centrum 

Aktywności 

Młodzieży obejmuje: 

wspieranie 

wolontariatu i 

aktywności społecznej 

młodzieży, 

prowadzenie 

warsztatów, zajęć z 

zakresu edukacji 

społecznej w 

szkołach, inicjatyw 

realizowanych przez 

młodzież 

Wzrost 

aktywności 

społeczności 

lokalnej. 

Wzrost poziomu 

integracji 

środowiska 

młodzieży, 

wzmocnienia 

postaw 

współdziałania,  

zaangażowania i 

partycypacji 

społecznej 

młodzieży w 

środowisku 

lokalnym. 

Młodzież z 

obszaru 

Jeleniej Góry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- od fundamentów po 

szczyty – renowacja, 

modernizacja  

i innowacja w obiektach  

i współpracy kulturalnej 

Jeleniogórskiego 

Centrum Kultury oraz 

Steinhaus e.V. Bautzen 

(modernizacja JCK przy 

ul. Bankowej w Jeleniej 

Górze), 

- rozbudowa 

Jeleniogórskiego 

Centrum Informacji  

i Edukacji Regionalnej 

„Książnica 

Karkonoska”  

ul. Bankowa, 

- lista A zadanie 15, 

- działania z zakresu 

aktywizacji 

społeczności lokalnej, 

wzmocnienia funkcji 

społecznych. 

19.  

„Dom 7 Marzeń 

– miejsce 

spotkań” 

Regionalne 

Centrum 

Wspierania 

Inicjatyw 

okolice ul. Okrzei 

10 w Jeleniej 

Górze 

Część inwestycyjna 

obejmuje m.in.: 

1.Termomodernizację 

budynku 

Poprawa stanu 

miejskiej 

infrastruktury 

technicznej, 

Efekty związane z 

projektem 

inwestycyjnym: 

Przeciwdziałanie 

Osoby 

fizyczne 

zamieszkujące 

okolice 

 

2 300 000,00 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- przebudowa ulicy 

Okrzei (od ul. 

Klonowica do ul. 1 

Maja), 
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Pozarządowyc

h, ul. Okrzei 

10, Jelenia 

Góra 

2. Naprawę 

centralnego 

ogrzewania 

3. Modernizację 

sanitariatów i piwnic 

4. Wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej 

Część 

nieinwestycyjna 

obejmuje m.in.: 

1. Prowadzenie 

korepetycji, 

warsztatów 

teatralnych i 

kulinarnych dla 

seniorów, stworzenie 

przestrzeni dla prób 

zespołów 

muzycznych 

2. Organizację zajęć 

sportowych, klubów 

dyskusyjnych, zajęć 

klubu dla rodzica,  

3. Organizowanie 

szkoleń i warsztatów 

podnoszących wiedzę 

i kompetencje 

mieszkańców, 

prowadzenie 

Inkubatora dla NGO, 

organizację spotkań i 

konsultacji z 

mieszkańcami 

zagospodarowanie 

przestrzeni. 

degradacji 

miejskiej 

przestrzeni, 

wzrost integracji i 

aktywizacji 

społecznej, 

zaangażowania 

społeczności 

lokalnej w 

działania 

społeczne  i życie 

publiczne 

Efekty związane z 

projektem 

nieinwestycyjnym

: 

Ograniczenie 

zjawisk 

patologicznych, 

przeciwdziałanie 

degradacji 

miejskiej 

przestrzeni, 

polepszenie 

jakości życia 

społeczności 

lokalnej, 

zapewnienie 

zrównoważonego 

rozwoju 

społeczno-

ekonomicznego 

oraz integracja  

i aktywizacja 

miejskiej 

społeczności. 

śródmieścia 

(seniorzy, 

dzieci, 

młodzież, 

osoby 

zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym, 

nieaktywne 

zawodowo 

kobiety) 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- adaptacja pomieszczeń 

na potrzeby Wydziału 

Zarządzania 

Zintegrowanymi 

Inwestycjami 

Terytorialnymi 

Aglomeracji 

Jeleniogórskiej oraz 

Referatu Gospodarki 

Odpadami przy ul. 

Okrzei 10, 

- lista A zadanie 1, 

- działania z zakresu 

aktywizacji 

społeczności lokalnej, 

wzmocnienia funkcji 

społecznych. 

20.  

„Oaza na Szlaku 

Cysterskim – 

Centrum 

Aktywności 

Lokalnej w 

Parafia pw. 

Św. Jana 

Chrzciciela w 

Cieplicach, ul. 

Cieplicka 9, 

ul. Cieplicka 9  

w Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. 

Termomodernizację 

budynku 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

Adaptacja  

 i przystosowanie 

nieużytkowanego 

budynku 

parafialnego wraz 

Mieszkańcy 

miasta,  

w tym: 

młodzież 

szkolna  

 

 

908 000,00 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- uatrakcyjnienie 

turystyczne Uzdrowiska 

Cieplice poprzez 

rewitalizację parków 

Zdrojowych – etap I 
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Cieplicach” 

Etap I: „Remont 

elewacji wraz z 

ociepleniem i 

kolorystyką 

budynku 

parafialnego na 

terenie 

zabytkowego 

zespołu 

pocysterskiego 

budynków 

sakralnych 

Parafii 

Rzymsko-

Katolickiej pw. 

Św. Jana 

Chrzciciela przy 

ul. Cieplickiej 9 

w Jeleniej 

Górze 

Jelenia Góra 2. Ocieplenie połaci 

dachowych 

3. Ocieplenie stropu 

pod nieogrzewanym 

poddaszem 

4. Ocieplenie lukarn 

5. Wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej 

6. Ocieplenie ścian 

zewnętrznych oraz 

ościeżnic drzwiowych 

i okiennych 

7. Ocieplenie 

pionowych ścian 

fundamentowych 

8. Montaż liczników 

zużycia energii, 

zaworów 

termostatycznych, 

automatycznego 

czujnika pogodowego 

9. Działania 

promocyjne 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

z wyposażeniem 

w niezbędny 

sprzęt do 

prowadzenia 

działalności  

w zakresie 

aktywizacji  

i rozwoju 

społeczności 

lokalnej. Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku oraz 

estetyki 

zabudowy 

uzdrowiskowej 

dzielnicy Cieplic. 

i dzieci. 

Turyści 

krajowi  

i zagraniczni, 

kuracjusze 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

Rewitalizacja Parku 

Zdrojowego, 

- modernizacja Teatru 

Zdrojowego, 

przebudowa muszli 

koncertowej w Parku 

Zdrojowym, 

- zespół pocysterski  

w Jeleniej Górze-

Cieplicach, 

- lista A zadania 2 i 13, 

- działania z zakresu 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych, 

zagospodarowania 

przestrzeni 

21.  

Prace 

rewitalizacyjne i 

konserwatorskie 

przy sklepieniu i 

ścianach wraz z 

malowidłem 

„Alegoria 

Wiary”, XVIII 

wiecznym 

ołtarzu 

głównym i 

prospekcie 

organowym w 

Ewangelickim 

Kościele 

Zbawiciela w 

Jeleniej Górze 

Parafia 

Ewangelicko 

– Augsburska 

w Jeleniej 

Górze, pl. 

Piastowski 18, 

Jelenia Góra 

pl. Piastowski 18 

w Jeleniej Górze 

Rewitalizacja 

obejmuje m.in.: 

1. Wykonanie 

dokumentacji 

fotograficznej stanu 

sklepienia i ścian 

2. Badania 

odkrywkowe na 

sklepieniu i ścianach 

3. Usunięcie warstwy 

pobiały 

4. Naprawę desek 

formatujących 

sklepienie  

5. Uzupełnienie 

tynków 

6. Konserwację  

i restaurację 

Poprawa stanu 

miejskiej 

infrastruktury 

technicznej, 

zagospodarowanie 

przestrzeni. 

Poprawa 

elementów 

architektury 

sakralnej  

w Ewangelickim 

Kościele 

Zbawiciela w 

Jeleniej Górze. 

Mieszkańcy 

Jeleniej Góry, 

w tym 

młodzież, 

kuracjusze, 

zwiedzający, 

turyści, 

kuracjusze, 

słuchacze 

koncertów 

organowych 

itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 500 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- uatrakcyjnienie 

turystyczne Uzdrowiska 

Cieplice poprzez 

rewitalizację parków 

Zdrojowych – etap I 

Rewitalizacja Parku 

Zdrojowego, 

- modernizacja Teatru 

Zdrojowego, 

przebudowa muszli 

koncertowej w Parku 

Zdrojowym, 

- zespół pocysterski  

w Jeleniej Górze-

Cieplicach, 

- lista A zadania 2 i 13, 

- lista B zadanie 20, 

- działania z zakresu 
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prospektu 

organowego i ołtarza 

głównego 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych, 

zagospodarowania 

przestrzeni. 

22.  

Sobieszowskie 

Centrum 

Aktywności 

Lokalnej 

Inwestor 

prywatny, 

stowarzyszeni

e, organizacja 

pozarządowa 

ul. Łazienkowska 

–budynek byłej 

bursy w Jeleniej 

Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Remont i adaptację 

pomieszczeń 

2. Wyposażenie w 

niezbędny sprzęt i 

urządzenia 

Poprawa stanu 

miejskiej 

infrastruktury 

technicznej, 

zagospodarowanie 

przestrzeni. 

Integracja osób 

starszych, 

zwiększenie ich 

poczucia wartości 

w społeczeństwie. 

Stworzenie 

świetlicy 

środowiskowej. 

Seniorzy, 

dzieci, 

młodzież, 

dorośli, 

turyści 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 600 000,00 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- uporządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej aglomeracji 

Jelenia Góra, w tym: 

uporządkowanie 

gospodarki ściekowej  

w Sobieszowie, 

- działania z zakresu 

aktywizacji 

społeczności lokalnej, 

wzmocnienia funkcji 

społecznych, 

- działania z zakresu 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych, 

zagospodarowania 

przestrzeni. 

23.  

Sobieszowski 

Ośrodek 

Rekreacji 

Aktywnej 

Inwestor 

prywatny, 

stowarzyszeni

e, organizacja 

pozarządowa 

ul. Polna  - 

okolice byłego 

Urzędu Celnego  

i dawnej cegielni 

w Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Wykonanie 

pomostów do 

wędkowania 

2. Wydzielenie 

miejsca do pływania 

3. Stworzenie 

przystani kajakowej  

i dla rowerków 

wodnych 

4. Wydzielenie 

miejsca do 

plażowania, siłowni 

itp.. 

5. Wyrównanie  

i utwardzenie gruntu 

na ścieżkach 

prowadzących do 

stawu 

Poprawa stanu 

miejskiej 

infrastruktury 

technicznej, 

zagospodarowanie 

przestrzeni. 

Zagospodarowani

e terenu, poprzez 

stworzenie 

atrakcyjnego 

miejsca 

wypoczynkowo - 

rekreacyjnego. 

Integracja 

społeczna. 

Mieszkańcy 

Jeleniej Góry, 

kuracjusze z 

Cieplic, 

turyści, dzieci, 

młodzież, 

dorośli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- uporządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej aglomeracji 

Jelenia Góra, w tym: 

uporządkowanie 

gospodarki ściekowej  

w Sobieszowie, 

- działania z zakresu 

aktywizacji 

społeczności lokalnej, 

wzmocnienia funkcji 

społecznych, 

- działania z zakresu 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych, 

zagospodarowania 

przestrzeni. 
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24.  

Budowa 

infrastruktury 

technicznej i 

drogowej oraz 

inkubatora 

przedsiębiorczo

ści z 

wyposażeniem 

wspierającego 

rozwój 

przedsiębiorstw 

działających  

w oparciu o 

dolnośląskie 

specjalizacje 

Agencja 

Rozwoju 

Przedsiębiorc

zości i 

Innowacji Sp. 

z o.o. 

ul. Tabaki, 

Staszica  

w Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Budowę obiektu 

inkubatora 

przedsiębiorczości 

2. Budowę 

infrastruktury 

technicznej i 

drogowej 

Rozwój sektora 

przedsiębiorczości

zagospodarowanie 

przestrzeni oraz 

przeciwdziałanie 

jej degradacji. 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

opartej na 

lokalnych 

zasobach  

naturalnych i 

silnych stronach 

rozwojowych 

uzdrowiska 

Cieplice. 

Mikroprzedsię

biorstwa, małe 

i średnie 

przedsiębiorst

wa, start-upy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- Termy Cieplickie – 

Dolnośląskie Centrum 

Rekreacji Wodnej, 

- uatrakcyjnienie 

turystyczne Uzdrowiska 

Cieplice poprzez 

rewitalizację parków 

Zdrojowych – etap I 

Rewitalizacja Parku 

Zdrojowego, 

- modernizacja Teatru 

Zdrojowego, 

przebudowa muszli 

koncertowej w Parku 

Zdrojowym, 

- ochrona 

przeciwpowodziowa 

obszarów 

uzdrowiskowych  

w Jeleniej Górze i Bad 

Muskau (rewitalizacja 

Parku Norweskiego),  

- zespół pocysterski  

w Jeleniej Górze-

Cieplicach. 

25.  

Rewitalizacja 

zdegradowaneg

o obszaru 

uzdrowiskowej 

części Cieplic 

Inwestor 

prywatny, 

stowarzyszeni

e, organizacja 

pozarządowa 

ul. Tabaki, 

Staszica  

w Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Budowę parku 

biznesu 

2. Budowę domów 

opieki i pielęgnacji 

osób starszych, 

chorych i 

niepełnosprawnych 

3. Świadczenie usług 

opiekuńczych, 

uzdrowiskowych, 

rehabilitacyjnych, 

medycznych, 

kosmetologicznych 

4. Świadczenie usług 

Zagospodarowani

e przestrzeni 

miejskiej. 

Stworzenie 

kompleksu 

budynków 

umożliwiającego 

zaspokajanie 

potrzeb 

zróżnicowanego 

grona odbiorców, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

osób starszych. 

Mieszkańcy 

miasta, 

kuracjusze  

i turyści 

 

 

 

 

 

 

180 000 000,00 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- Termy Cieplickie – 

Dolnośląskie Centrum 

Rekreacji Wodnej, 

- uatrakcyjnienie 

turystyczne Uzdrowiska 

Cieplice poprzez 

rewitalizację parków 

Zdrojowych – etap I 

Rewitalizacja Parku 

Zdrojowego, 

- modernizacja Teatru 

Zdrojowego, 

przebudowa muszli 

koncertowej w Parku 

Zdrojowym, 

- ochrona 
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opartych na 

naturalnych zasobach 

i zdrowej żywności 

5. Usługi hotelowe, 

budownictwo 

mieszkaniowe i 

infrastrukturę 

sportową 

przeciwpowodziowa 

obszarów 

uzdrowiskowych  

w Jeleniej Górze i Bad 

Muskau (rewitalizacja 

Parku Norweskiego),  

- zespół pocysterski  

w Jeleniej Górze-

Cieplicach. 

26.  

Rewitalizacja i 

termomoderniza

cja budynku 

Komendy 

Miejskiej Policji 

to łatwiejszy 

dostęp dla 

mieszkańców 

Jeleniej Góry 

oraz czystsze 

powietrze  

w mieście 

Komenda 

Wojewódzka 

Policji we 

Wrocławiu, 

ul. Podwale 

31-33, 

Wrocław  

ul. Armii 

Krajowej 22  

w Jeleniej Górze  

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Modernizację 

systemu grzewczego, 

ciepłej wody 

użytkowej oraz 

oświetlenia 

2. Przebudowę 

wentylacji 

3. Wymianę obróbek 

blacharskich, 

instalacji 

odgromowej, stolarki 

drzwiowej, krat 

zewnętrznych 

okiennych, pionów 

kanalizacyjnych i 

armatury sanitarnej 

4. Przebudowę części 

recepcyjnej, 

sanitariatów, 

wykonanie okładzin 

ściennych, tynków, 

gładzi wewnętrznych, 

malowanie ścian i 

sufitów,  

5. Przemurowanie 

kominów 

wentylacyjnych 

6. Wykonanie zatoki 

parkingowej dla osób 

niepełnosprawnych 

Zwiększenie 

dostępności 

budynku dla 

mieszkańców 

Jeleniej Góry,  

w tym ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

osób 

niepełnosprawnyc

h. Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska, 

przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Poprawa 

komfortu 

korzystania  

z budynku 

Komendy 

Miejskiej Policji 

w Jeleniej Górze 

przez osoby 

niepełnosprawne. 

Zmniejszenie 

kosztów 

użytkowania 

budynku oraz 

stworzenie 

przestrzeni 

publicznej 

będącej w 

spójności 

architektoniczno-

estetycznej  

z okolicznymi 

rewitalizowanymi 

zabudowaniami. 

Mieszkańcy 

Jeleniej Góry, 

turyści, 

mieszkańcy 

obszaru 

wsparcia 

wśród których 

planowane SA 

dodatkowe 

działania 

prewencyjne i 

informacyjne 

– dzieci, 

młodzież, 

osoby starsze  

narażone na 

wyłudzenia, 

oszustwa, 

rozboje i 

wykluczenie 

społeczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 200 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- lista A zadanie 1, 

- lista A rewitalizacja 

budynków 

mieszkalnych przy Al. 

Wojska Polskiego – 

zadania: 19 – 69, 

- lista B zadanie 3. 
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7. Likwidację barier 

architektonicznych 

utrudniających dostęp 

osobom 

niepełnoprawnym 

9. Zagospodarowanie 

otoczenia budynku 

27.  

Villa Karla 

Erfurta 

 

DKBK 

Properties Sp. 

z o.o. ul. 

Kilińskiego 3, 

Jelenia Góra 

ul. Kilińskiego 3 

w Jeleniej Górze 

1. Wykonanie 

termomodernizacji 

budynku  

 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do  

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Poprawa 

parametrów 

energetycznych 

budynku, 

przywrócenie do 

użytkowania i 

świetności 

obiektu 

wpisanego do 

rejestru zabytków. 

 

Mieszkańcy 

Jeleniej Góry, 

turyści 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000,00 

 

 

 

 

 środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- lista A zadanie 3, 139, 

140, 

- przebudowa ulic 

Kilińskiego i Pijarskiej, 

- działania z zakresu 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych, 

zagospodarowania 

przestrzeni. 

28.  

Termomoderniz

acja budynków 

przy ul. 

Bohaterów 

Września 1939 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FAMPA, ul. 

XX-lecia 3, 

Jelenia Góra 

ul. Bohaterów 

Września 1939 nr 

1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13, 

14,16,17,18,19,20

,21,22,23,24,25  

w Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Wykonanie 

termomodernizacji 

budynku 

2. Wymianę instalacji 

wodociągowej  

i kanalizacyjnej 

3. Remont kominów 

4. Wymianę lub 

wykonanie instalacji 

gazowej 

5. Naprawę tynków 

6. Remont dachu 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Poprawa 

warunków 

mieszkaniowych 

oraz parametrów 

energetycznych, 

przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Mieszkańcy 

nieruchomości 

społeczność 

lokalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 555 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- ochrona 

przeciwpowodziowa 

obszarów 

uzdrowiskowych  

w Jeleniej Górze i Bad 

Muskau (rewitalizacja 

Parku Norweskiego), 

- południowo-zachodni 

szlak cysterski – 2 

parkingi przy ul. 

Podgórzyńskiej  

i Oskara Langego, 

- lista B zadanie 2, 

- działania z zakresu 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych, 

zagospodarowania 

przestrzeni. 
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29.  

Termomoderniz

acja budynków 

przy ul. 

Dworcowej  

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FAMPA, ul. 

XX-lecia 3, 

Jelenia Góra 

ul. Dworcowa 

20A, 20B, 20C, 

20D w Jeleniej 

Górze 

1. Wykonanie 

termomodernizacji 

budynku 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Poprawa 

warunków 

mieszkaniowych 

oraz parametrów 

energetycznych, 

przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Mieszkańcy 

nieruchomości 

społeczność 

lokalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

492 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- uporządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej aglomeracji 

Jelenia Góra, w tym: 

kanalizacja sanitarna  

i sieć wodociągowa – 

rejon lewobrzeżnych 

Cieplic, 

- przebudowa ul. 

Wojewódzkiej (od 

skrzyżowania z ul. 

Dworcową do 

skrzyżowania z ul. 

Objazdową), 

- działania z zakresu 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych, 

zagospodarowania 

przestrzeni. 

30.  

Termomoderniz

acja budynku 

przy ul. 

Jagiellońskiej 

46 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

FAMPA, ul. 

XX- lecia 3, 

Jelenia Góra 

ul. Jagiellońska 

46 w Jeleniej 

Górze 

1. Wykonanie 

termomodernizacji 

budynku 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Poprawa 

warunków 

mieszkaniowych 

oraz parametrów 

energetycznych, 

przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Mieszkańcy 

nieruchomości 

społeczność 

lokalna 

 

 

 

 

 

 

123 000,00 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- uporządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej aglomeracji 

Jelenia Góra, w tym: 

kanalizacja sanitarna  

i sieć wodociągowa – 

rejon lewobrzeżnych 

Cieplic, 

- działania z zakresu 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych, 

zagospodarowania 

przestrzeni. 

31.  

Termomoderniz

acja budynku 

przy ul. 

Kasprowicza 

23of 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. 

Kasprowicza 

23of 

ul. Kasprowicza 

23of w Jeleniej 

Górze 

1. Wykonanie izolacji 

fundamentów 

2. Ocieplenie 

budynku 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Poprawa 

warunków 

mieszkaniowych 

oraz parametrów 

energetycznych, 

przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Mieszkańcy 

nieruchomości 

społeczność 

lokalna 

 

 

 

 

60 000,00 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- lista A zadanie 4 – 

przebudowa ul. 

Kasprowicza, 

- działania z zakresu 

rewitalizacji budynków 

mieszkalnych, 

zagospodarowania 

przestrzeni. 
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Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

32.  

Kompleksowa 

termomoderniza

cja budynku 

przy ul. Okrzei 

7 w Jeleniej 

Górze 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

, ul. Okrzei 7, 

Jelenia Góra 

ul. Okrzei 7  

w Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. 

Termomodernizację 

ścian budynku i 

elewacja 

2. Docieplenie 

poddasza i dachu 

3. Wymianę stolarki 

4. Termoizolację 

fundamentów 

 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Poprawa 

warunków 

mieszkaniowych 

oraz parametrów 

energetycznych, 

przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Mieszkańcy 

nieruchomości 

społeczność 

lokalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- przebudowa ulicy 

Okrzei (od ul. 

Klonowica do ul.  

1 Maja), 

- adaptacja pomieszczeń 

na potrzeby Wydziału 

Zarządzania 

Zintegrowanymi 

Inwestycjami 

Terytorialnymi 

Aglomeracji 

Jeleniogórskiej oraz 

Referatu Gospodarki 

Odpadami przy ul. 

Okrzei 10, 

- lista A zadanie 1, 

- działania z zakresu 

aktywizacji 

społeczności lokalnej, 

wzmocnienia funkcji 

społecznych. 

33.  

Kompleksowa 

termomoderniza

cja   

w budynkach 

mieszkalnych 

Jeleniogórskiej 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

Jeleniogórska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa

, ul. 

Różyckiego 

19, Jelenia 

Góra 

ul. Skłodowskiej-

Curie 13  

w Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

1. Docieplenie ścian 

zewnętrznych 

2. Wykonanie nowej 

wyprawy zewnętrznej  

3. Docieplenie ścian 

mieszkań od strony 

strychów 

nieużytkowych 

4. Docieplenie 

podłogi strychów 

5. Docieplenie 

stropów nad 

mieszkaniami na 

poddaszu  

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej 

Poprawa 

warunków 

mieszkaniowych 

oraz parametrów 

energetycznych, 

przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Mieszkańcy 

nieruchomości 

społeczność 

lokalna, 

turyści 

 

 

 

 

 

 

 

 

490 693,00 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- lista A zadania 260-

262, 119-120, 382, 

- lista A rewitalizacja 

budynków 

mieszkalnych 

mieszczących się przy 

Al. Wojska Polskiego 

zadania: 19-69, 

- lista A  rewitalizacja 

budynków 

mieszkalnych 

mieszczących się przy 

ul. Wolności zadania: 

332-373.  
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6. Naprawa i 

uszczelnienie dachu 

34.  

Kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna 

wielorodzinnyc

h budynków 

mieszkalnych w 

Jeleniej Górze 

przy  

ul. Tkackiej 

5,10, ul. Karola 

Miarki 16 oraz 

ul. Drzymały 49  

Wspólnota 

Mieszkaniowa

ul. Drzymały 

49, Jelenia 

Góra 

ul. Tkacka 5,10, 

ul. Karola Miarki 

16, 

ul. Drzymały 49 

w Jeleniej Górze 

Zakres prac obejmuje 

m.in.: 

ul. Tkacka 5: 

1. Ocieplenie ścian 

wewnętrznych  

i zewnętrznych 

2. Wymiana okien  

w piwnicy 

3. Remont klatki 

schodowej 

4. Ocieplenie 

stropodachu, stropu 

nad piwnicą 

ul. Tkacka 10: 

1. Ocieplenie ścian 

wewnętrznych  

i zewnętrznych  

2. Wymiana okien  

w piwnicy 

3. Ocieplenie 

stropodachu i stropu 

nad piwnicą 

ul. Karola Miarki: 

1. Ocieplenie ścian 

wewnętrznych  

i zewnętrznych 

2. Ocieplenie 

stropodachu i stropu 

nad piwnicą  

ul. Drzymały 49: 

1. Ocieplenie ścian 

wewnętrznych  

i zewnętrznych 

2. Wymiana okien  

w piwnicy 

3. Ocieplenie 

stropodachu 

4. Wymiana instalacji 

elektrycznej 

Obniżenie 

kosztów 

eksploatacji 

budynku i 

zmniejszenie 

emisji 

szkodliwych 

substancji do 

środowiska. 

Przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Poprawa 

warunków 

mieszkaniowych 

oraz parametrów 

energetycznych, 

przeciwdziałanie 

degradacji 

przestrzeni 

miejskiej. 

Mieszkańcy 

nieruchomości 

społeczność 

lokalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 029 186,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

- inne zagraniczne 

fundusze. 

- lista A rewitalizacja 

budynków 

mieszkalnych zadania:  

110-116, 126, 298-307 

- uporządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej aglomeracji 

Jelenia Góra, w tym: 

kanalizacja sanitarna  

i sieć wodociągowa  

ul. K. Miarki. 
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35.  

Budowa 

Ośrodka 

Wsparcia dla 

Osób 

Niepełnosprawn

ych i Przewlekle 

Somatycznie 

Chorych 

 

 

 

Towarzystwo 

Pomocy im. 

św. Brata 

Alberta – 

Koło 

Jeleniogórskie  

ul. Grunwaldzka 

51 

Jelenia Góra 

Budowa nowego 

obiektu 

przystosowanego do 

potrzeb 

niepełnosprawnych i 

przewlekle 

somatycznie chorych 

Poprawa sytuacji 

bytowej  osób  

zagrożonych 

ubóstwem, nie 

posiadających 

wsparcia rodziny  

Poprawa 

warunków 

bytowych i 

integracja 

społeczna osób 

starszych, 

niepełnosprawnyc

h, wymagających 

opieki i 

pielęgnacji ze 

strony osób 

trzecich 

Mieszkańcy 

aglomeracji 

jeleniogórskie

j 

 

 

 

 

1 500 000,00 

 

 

 

-  środki własne, 

- środki krajowe, 

- środki UE, 

 - działania z zakresu 

aktywizacji 

społeczności lokalnej, 

wzmocnienia funkcji 

społecznych 

- lista A rewitalizacja 

budynków 

mieszkalnych zadanie -

121 i 8. 

 

           RAZEM (POZYCJE 1-35) 

 

 

356 626 676,58 

   

 

Źródło: opracowanie na podstawie zgłoszonych formularzy propozycji projektu do LPR 
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11. Lista projektów uzupełniających 
 

Poza projektami ujętymi na listach A i B Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra na lata 2015-2023 realizowanych będzie wiele projektów/przedsięwzięć 

uzupełniających o charakterze społecznym, edukacyjnym i infrastrukturalnym. Będą one 

dedykowane do szerokiego grona odbiorców, w tym mieszkańców miasta, a w szczególności 

obszarów rewitalizowanych, turystów, kuracjuszy oraz przedsiębiorców. Realizatorami 

projektów będą jednostki sektora finansów publicznych, jednostki organizacyjne Miasta 

Jelenia Góra, Miasto Jelenia Góra oraz inwestorzy prywatni.  

Projekty uzupełniające obejmują:  

 projekty pn. „Praca to klucz do sukcesu” i „Praca – szansa na lepsze jutro” 

realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, które zakładają 

aktywizację osób bezrobotnych, organizację staży, szkoleń i zatrudnienia w ramach 

prac społecznie użytecznych, a także możliwość przyznania środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. Efektem ich realizacji będzie stworzenie warunków 

umożliwiających powrót na rynek pracy bezrobotnym, pomoc w podwyższaniu 

lub zmianie kwalifikacji zawodowych, motywowanie do większej aktywności 

zawodowej, kształtowanie umiejętności społecznych i ochrona przed wykluczeniem 

społecznym; 

 projekt pn. „Postaw na siebie – II” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej 

Górze kierowany jest przede wszystkim do osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, którym należy stworzyć warunki dające szansę na integrację społeczną. 

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez przygotowanie dla każdego uczestnika projektu 

indywidualnej ścieżki kariery dostosowanej do jego potrzeb i możliwości, w formie 

warsztatów i poradnictwa indywidualnego. Realizacja projektu wpłynie m.in. 

na integrację środowiska lokalnego, zdobywanie umiejętności komunikacji 

interpersonalnej i aktywne poszukiwanie pracy, w tym przez osoby niepełnosprawne, 

a także zdobywanie kompetencji zawodowych; 

 poprawę jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, która osiągnięta zostanie poprzez realizację projektów 

„miękkich” zakładających z jednej strony wzrost kompetencji niepełnosprawnych 

uczniów, rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, wyrównywanie szans 
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edukacyjnych oraz poprawę jakości wychowania przedszkolnego, z drugiej strony 

podnoszenie kompetencji uczniów, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy, stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego, 

wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli. Wsparciem tych 

projektów będą przedsięwzięcia inwestycyjne zakładające stworzenie lepszych 

warunków kształcenia, zakup nowoczesnego wyposażenia, materiałów dydaktycznych 

oraz specjalistycznego sprzętu; 

 projekt pn. „Przystań Wielu Pokoleń – Stwórzmy Miejsce Naszych Spotkań” 

Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury poprzez integrację, aktywizację 

dzieci i ich rodziców, opiekunów oraz osób starszych ma być odpowiedzią na 

zidentyfikowane rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej. W ramach projektu 

planuje się organizację zajęć animacyjnych, kulturowych i sportowych, jak również 

cotygodniowe zajęcia dla seniorów mieszkających w Cieplicach i okolicy zachęcające 

do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Dzięki inwestycjom o charakterze 

infrastrukturalnym zwiększona ma zostać dostępność oferty kulturalnej dla osób 

niepełnosprawnych; 

 inwestycje infrastrukturalne w Termach Cieplickich Sp. z o.o. dotyczyć będą budowy 

nowego basenu zewnętrznego, miejsc rekreacji dla dzieci tzw. „mokrego placu 

zabaw”, uruchomienia na terenie obiektu strefy squash i fitness. Poprzez budowę 

restauracji rozszerzona zostanie baza gastronomiczna. Planowane przedsięwzięcia 

przyczynią się do wzrostu atrakcyjności Term Cieplickich nie tylko dla mieszkańców, 

ale przede wszystkim turystów odwiedzających Jelenią Górę; 

 budowę placu zabaw w Sobieszowie (rejon ul. Cieplickiej i Kazimierza Przerwy-

Tetmajera) oraz doposażenie w urządzenia zabawowe (karuzele, zjeżdżalnie  

i huśtawki) placów zabaw przy ul. Dembowskiego, pl. Kościuszki  

i ul. Wyczółkowskiego, dzięki którym dzieci będą chętnie spędzały czas wolny  

w sposób aktywny, a rodzice będą pewni że ich pociechy korzystają z bezpiecznych 

urządzeń; 

 budowę boiska do gry w tenisa przy ul. B. Czecha w Sobieszowie oraz realizację 

II etapu budowy siłowni zewnętrznych z montażem urządzeń typu street  workout 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Orlej. Przedsięwzięcia te ukierunkowane 

są na popularyzację aktywnych form wypoczynku i rekreacji; 
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 inwestycje infrastrukturalne – drogowe zakładające budowę łącznika drogowego ulic 

Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowę ul. Obrońców Pokoju (od Ronda Barei 

do ul. Podwale) i ul. Wyczółkowskiego. Ponadto zaplanowana jest przebudowa 

dylatacji na estakadzie, obiektach mostowych wraz z wykonaniem zabezpieczeń 

antykorozyjnych na wiaduktach w ciągu DK3 – ul. Jana Pawła II i Sobieskiego. 

Projekty uzupełniające będą realizowane zarówno na obszarach wyznaczonych 

do rewitalizacji, ale także w ich otoczeniu dzięki czemu będą na nie znacząco oddziaływały. 
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12. Charakterystyka projektów na rewitalizowanych 
obszarach 
 

W ramach wyznaczonych do rewitalizacji obszarów zgłoszonych zostało szereg 

projektów, których realizacja przyczyni się do ograniczenia zjawisk kryzysowych 

zidentyfikowanych w obszarach: Jelenia Góra – Centrum oraz Cieplice – Sobieszów. Zadania 

te doprowadzą nie tylko do rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym, technicznym i przestrzenno-funkcjonalnym, ale także będą 

spójne z kierunkami działań wynikającymi z dokumentów strategicznych Jeleniej Góry. 

Na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji przeważającą większość zgłoszonych 

projektów stanowią te z zakresu rewitalizacji budynków mieszkalnych. Postępujący przez 

wiele lat proces degradacji substancji mieszkaniowej spowodował, iż konieczne jest podjęcie 

natychmiastowej interwencji w odniesieniu do wielu budynków, w których wymagane 

są remonty dachów, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji ścian budynków, 

czy systemu wodno-kanalizacyjnego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że ze względu 

na zabytkowy charakter wielu budynków znajdujących się przy al. Wojska Polskiego, 

jak również usytuowanie w centrum miasta ich rewitalizacja odgrywa istotne znaczenie. 

Wiele budynków użyteczności publicznej poddanych zostanie termomodernizacji, a niektóre 

z nich przystosowane do pełnienia nowych funkcji. Można tu wymienić projekty 

Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacji Obrazy bez Granic, 

Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Projekty realizowane przez te podmioty 

z jednej strony ukierunkowane będą na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie osób 

bezrobotnych, świadczenie usług doradczych w zakresie zakładania działalności 

gospodarczej, z drugiej strony na aktywizację społeczności lokalnej, przeciwdziałanie 

degradacji miejskiej przestrzeni, wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w działania 

społeczne i życie publiczne. W ramach wielu projektów prowadzone będą zajęcia dla osób 

starszych, rodzin z dziećmi oraz młodzieży. Wspólne spędzanie czasu wolnego urozmaicone 

ciekawymi zajęciami i warsztatami pozwoli nie tylko na zdobycie nowej wiedzy, ale także 

wpłynie na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.  

Wsparciem procesu rewitalizacji i termomodernizacji budynków będzie rewitalizacja 

przestrzeni miejskiej. Uporządkowanie zdegradowanych skwerów, nowe nasadzenia zieleni, 

wyposażenie w elementy tzw. małej architektury spowoduje podniesienie walorów 

estetycznych i atrakcyjności miasta dla mieszkańców, turystów i innych odwiedzających 
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Jelenią Górę osób. Przeciwdziałaniu zjawisku patologii, ubóstwa i wykluczenia społecznego 

mają służyć m. in. projekty rewitalizacji stadionów miejskich, budowy basenu (Delfinek) 

oraz projekt zakładający stworzenie Ośrodka Rekreacji Aktywnej w Sobieszowie. Ponadto 

realizacja tych projektów sprzyjać będzie zacieśnianiu więzi społecznych, nawiązywaniu 

kontaktów, czy popularyzacji aktywnych form spędzania czasu wolnego. Podobnym celom 

służyć będzie projekt Karkonoskiego Parku Narodowego zakładający budowę Centrum 

Muzealno-Edukacyjnego, w którym turyści, a przede wszystkim mieszkańcy miasta będą 

mogli uczestniczyć w szeregu zajęć z zakresu rekreacji i edukacji ekologicznej 

czy historycznej. Dzięki bogatej ofercie programowej Centrum stanowić będzie jedną  

z największych atrakcji turystycznych miasta. 

Wzmocnienie znaczenia potencjału kulturowego Jeleniej Góry podkreślone będzie przez 

działania o charakterze inwestycyjnym, dzięki którym zmodernizowane i unowocześnione 

zostaną instytucje kultury, jak i działania „miękkie” zakładające organizację cyklu wydarzeń 

animacyjno-kulturalnych. Korzystny wpływ na ochronę i zabezpieczenie materialnego 

dziedzictwa kulturowego będą miały projekty Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Parafii 

pw. św. Jana Chrzciciela oraz Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma  

i Pankracego. Dostępność i wspólne poznawanie dziedzictwa kulturowego, jak i sakralnego 

wpłynie na poczucie tożsamości, więzi lokalnych oraz wzrost identyfikowania się z miastem. 

Na rewitalizowanych obszarach planowane są również działania polegające 

na przygotowaniu terenów inwestycyjnych na obszarach przeznaczonych w MPZP 

na działalność gospodarczą. Wzrost zainteresowania tymi terenami przez inwestorów 

znacząco wpłynie na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także będzie szansą 

na aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

i obniżenie poziomu bezrobocia. Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyjać będzie projekt 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji zakładający budowę inkubatora 

przedsiębiorczości. W realizacji tych projektów istotne znaczenie odegrają projekty dotyczące 

infrastruktury technicznej – drogowej. Wiele dróg i chodników zostanie przebudowanych lub 

zmodernizowanych, powstanie rondo wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

wykonane zostaną przejścia dla pieszych z balustradami, parkingi oraz oświetlenie  

z monitoringiem. Ponadto wytyczone i oznaczone zostaną ścieżki rowerowe i spacerowe,  

z których mieszkańcy i turyści będą mogli bezpiecznie korzystać zwiedzając urokliwe zakątki 

Jeleniej Góry. Poprawie ulegnie komfort korzystania z ciągów pieszo-jezdnych dla osób 

niepełnosprawnych, bezpieczeństwo ruchu samochodowego oraz pieszych, a także estetyka  
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i zagospodarowanie miejskiej przestrzeni. Niektóre inwestycje infrastrukturalne – szczególnie 

te polegające na wyprowadzeniu ruchu samochodowego z centrum miasta przyczynią 

się do ograniczenia niskiej emisji w mieście, poprawy mobilności oraz upowszechniania 

aktywnych form wypoczynku.  

W ramach rewitalizacji obszarów powojskowych zrealizowany zostanie projekt 

przebudowy budynku powojskowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, w którym 

powstanie nowoczesny obiekt z mieszkaniami dla osób starszych o obniżonej sprawności 

ruchowej oraz niewielkie przedszkole. Odpowiednio przygotowana infrastruktura będzie 

dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a pracownie tematyczne, czytelnia i sale 

wielofunkcyjne będą zachęcały do integracji osób starszych i nawiązywania nowych 

kontaktów. Warto wspomnieć, że zacieśnianiu więzi społecznych, integracji 

miedzypokoleniowej i zwiększaniu poczucia wartości w społeczeństwie sprzyjać będzie 

projekt zakładający stworzenie Sobieszowskiego Centrum Aktywności Lokalnej wraz  

z świetlicą środowiskową.  

Znajdujące się w Jeleniej Górze zdegradowane obszary poprzemysłowe planuje 

się zrewitalizować i zaadaptować na cele Centrum Sportu i Rekreacji Rodzinnej, w którym 

powstanie miejsce spotkań rodzinnych. Poprzez organizację konferencji i seminariów 

dotyczących m.in. rozwiązywania konfliktów w rodzinie projekt będzie spełniał funkcje 

wychowawcze i edukacyjne. Wspólne spędzanie czasu, zabawa, poznawanie wzajemnych 

zainteresowań zwłaszcza w odniesieniu do rodzin ubogich i patologicznych pozwoli 

kształtować właściwe wzorce zachowań i wartości życiowe wśród dzieci, wzmocnić  

i poprawić relacje rodzinne. 

Odpowiedzią na sytuacje związane z przemocą w rodzinie, wśród osób 

niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowaczych, uczniów 

czy seniorów będzie projekt pn. „Zdążyć przed przemocą – dać szansę na godne 

życie” realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze. Dzięki 

uczestnictwie w działaniach profilaktycznych takich jak warsztaty, wykłady i prezentacje 

mieszkańcy miasta dotknięci przemocą zyskają dostęp do poradnictwa specjalistyczno-

rodzinnego, prawnego i psychologicznego. Projekt efektywnie wpłynie na zmianę postaw 

społecznych,  kształtowane będą umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy 

oraz radzenie sobie z emocjami. Osoby młodociane szkolone będą w zakresie relacji 

międzyludzkich  i podejmowania działań zmierzających do zapobiegania aktom przemocy. 
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Wszystkie przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 są odpowiedzią na rzeczywiste problemy 

i potrzeby społeczności lokalnej.  
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13. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między 
poszczególnymi projektami na obszarach rewitalizacji 

 

Poniżej scharakteryzowane zostały mechanizmy zapewnienia komplementarności między 

poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami 

różnych podmiotów na obszarach objętym programem rewitalizacji. 

 

Tabela 40 Charakterystyka mechanizmów zapewniających komplementarność miedzy poszczególnymi 

projektami na obszarach rewitalizacji 

Komplementarność Uzasadnienie 

Przestrzenna 

Wszystkie projekty ujęte w niniejszym dokumencie dotyczą obszarów 

wskazanych do rewitalizacji (I oraz II). Ponadto efekty projektów 

oddziaływać będą pośrednio na pozostałe części miasta. W procesie 

tworzenia oraz planowanej implementacji LPR pod uwagę wzięto 

wzajemne powiązania zgłoszonych projektów ze wszystkich pięciu 

sfer. 

Problemowa 

Projekty wskazane do realizacji na listach A i B przyczyniają 

się do rozwiązania problemów w sferach: społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, tworząc tym 

samym spójną i komplementarną całość. Wśród przykładów wymienić 

można przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni 

(mieszkalnictwo), renowację zabytków, rozwój infrastruktury 

technicznej (drogi lokalne), zagospodarowanie przestrzeni, 

przeciwdziałanie patologiom społecznym, szkolenia i warsztaty, 

rozwój lokalnego rynku pracy, wydarzenia kulturalne, doradztwo 

gospodarcze, itd. Pożądany stan, do jakiego mają doprowadzić obszary 

rewitalizacji wskazane projekty określony został w części opracowania 

poświęconej wizji stanu obszaru, planowanym efektom rewitalizacji. 

Działania rewitalizacyjne powiązane są z innymi strategicznymi 

kierunkami rozwojowymi miasta, m.in. poprzez wykazanie zbieżności 

celów LPR z kluczowymi dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi Jeleniej Góry. 

Proceduralno-

instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna zapewniona jest 

przez funkcjonowanie w Wydziale Rozwoju Miasta stanowiska ds. 

koordynacji prac w zakresie opracowania, wdrażania i monitorowania 

lokalnego programu rewitalizacji. Ponadto powołany został Zespół ds. 

Rewitalizacji, składający się z wytypowanych pracowników Urzędu 

Miasta Jelenia Góra oraz przedstawicieli poszczególnych grup 

interesów społeczności lokalnej. Projekty realizowane przez wszystkie 

podmioty (m.in. Urząd Miasta Jelenia Góra, wspólnoty mieszkaniowe, 

spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy) 

opierają się na założeniach i zapisach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023. Spektrum 

planowanych projektów jest obszerne i uzupełniające się wzajemnie. 

Za przygotowanie wniosków aplikacyjnych, których beneficjentami 

będzie miasto, odpowiedzialni będą pracownicy Referatu Funduszy 

Europejskich Urzędu Miasta Jelenia Góra. Wszystkie wnioski oceniane 

będą przez pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
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Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego, 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji 

Jeleniogórskiej i ewentualnie ekspertów z zewnątrz. 

Międzyokresowa  

Projekty planowane do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 są uzupełnieniem i kontynuacją 

projektów realizowanych na terenie miasta w latach 2004-2006 oraz 

2007-2013, m.in. w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra na lata 2008-2013. W związku z powyższym zachowana 

zostanie ciągłość programowa, wykorzystane zostaną doświadczenia 

z poprzedniej perspektywy oraz wnioski z przeprowadzonych działań 

ewaluacyjnych. 

Źródeł finansowania 

Wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie projektów 

rewitalizacyjnych (Urząd Miasta Jelenia Góra, wspólnoty 

mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, 

itd.) zakładają finansowanie projektów z wkładu własnego 

i/lub kredytu oraz środków europejskich, ze szczególnym 

uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 6.3. 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”. Ponadto projekty 

rewitalizacyjne, wynikające z programu rewitalizacji będą umiejętnie, 

efektywnie uzupełniać i łączyć wsparcie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz  Funduszu Spójności, wykluczając przy tym ryzyko 

podwójnego dofinansowania. Wykorzystanie tych 

zdywersyfikowanych źródeł finansowania pozwala zakładać efektywną 

implementację planowanych projektów.  

Źródło: opracowanie własne 
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14. Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji miasta 
 

W ramach procesu uspołecznienia rewitalizacji miasta przeprowadzonych zostało 

szereg spotkań konsultacyjnych dedykowanych dla wszystkich środowisk zainteresowanych 

i zaangażowanych we wspieranie rewitalizacji Jeleniej Góry, ze szczególnym 

uwzględnieniem interesariuszy z  obszaru wsparcia. Wspomniane spotkania przyczyniły 

się również do wypracowaniu konsensusu społecznego na rzecz realizacji założeń LPR. 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami odbyły się w dniach 16 grudnia 2015 r. i 28 kwietnia 

2016 r. przy ul. Park Zdrojowy 5 w Termach Cieplickich oraz 17 grudnia 2015 r. przy ul. 

Bankowej 28/30 w Jeleniogórskim Centrum Kultury i 27 kwietnia 2016 r. w Jeleniogórskim 

Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska przy ul. Bankowej 27.  

W przeprowadzonych konsultacjach uczestniczyło ponad 100 osób. 

Spotkania konsultacyjne służyły m.in. przedstawieniu obszaru rewitalizacyjnego, 

identyfikacji potrzeb, stanowisk i pomysłów mających wpływ na sam program, na kolejność 

działań oraz na opracowanie katalogu projektów rewitalizacyjnych. Interesariusze mieli 

prawo współdecydowania, zgłoszone przez nich uwagi zostały uwzględnione w raportach  

z konsultacji.  Ponadto od 25 kwietnia do 15 maja 2016 r. odbywały się konsultacje społeczne 

projektu Lokalnego Paragramu Rewitalizacji, który dostępny był na stronie internetowej 

miasta, jak również w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Miasta. W tym czasie wszystkie 

zainteresowane osoby mogły zgłaszać swoje uwagi, spostrzeżenia i wnioski do projektu 

dokumentu, które następnie zostały przeanalizowane i większości uwzględnione w programie 

rewitalizacji. 

Kolejnym przejawem dbałości o partycypację społeczną w procesie rewitalizacji miasta 

jest funkcjonowanie Zespołu ds. Rewitalizacji, składającego się z pracowników Urzędu 

Miasta Jelenia Góra, mieszkańców, przedsiębiorców, członków LGD oraz przedstawicieli 

grup interesów społeczności lokalnej. Zespół ds. Rewitalizacji powołany został Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry NR 0050.459.2015.VII z dnia 22 grudnia 2015 r. Do zadań 

Zespołu należy m.in.: zaopiniowanie obszaru, który będzie objęty rewitalizacją; analiza, 

ocena i zatwierdzenie projektów zgłoszonych do realizacji; weryfikowanie i opiniowanie 

projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 na 

każdym etapie jego powstawania; bieżące monitorowanie opracowania i realizacji LPR-u; 

raportowanie o zauważonych nieprawidłowościach wraz z przygotowaniem scenariuszy 

działań naprawczych; ewaluacja wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

 

192 
 

Góra na lata 2015-2023. 

Niezależnie od spotkań konsultacyjnych na stronie internetowej Urzędu Miasta Jelenia 

Góra, w zakładce „Jelenia Góra - Rewitalizacja Jeleniej Góry” zamieszczane są wszystkie 

dokumenty dotyczące rewitalizacji. Ponadto na stronie Urzędu Miasta udostępniona jest 

ankieta pn. „Badania oczekiwań/satysfakcji mieszkańców co do warunków życia w Jeleniej 

Górze”, która jest narzędziem do zgłaszania kolejnych uwag, wniosków oraz kierunków 

zmian. Stwarza to dodatkową możliwość zgłaszania przedsięwzięć i uwag odnośnie zakresu 

rewitalizacji. Informacje o procesie rewitalizacji propagowane są również w regionalnych 

mediach (m.in. Nowiny Jeleniogórskie, Jelonka.com, nj24.pl, Facebook, strimeo.tv). 

Wśród kolejnych elementów, które uwzględniały partycypacje społeczną w procesie 

rewitalizacji wymienić można: spacery studyjne, informacje od grup przedstawicielskich oraz 

zbieranie uwag ustnych. W dniach 1 grudnia 2015 i 6 kwietnia 2016 r. odbyły się spotkania  

z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych Alei Wojska Polskiego. Spotkania dotyczyły 

przedstawienia zasad ubiegania się o środki unijne na rewitalizację części wspólnych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz na przedstawieniu zaawansowania prac dot. 

remontów budynków. W ramach indywidualnych spotkań przeprowadzono wiele konsultacji 

z zainteresowanymi beneficjentami (szczególnie z przedstawicielami wspólnot 

mieszkaniowych, zarządców i właścicieli nieruchomości). W dniu 15 grudnia 2015 r. 

zaprezentowano Radzie Miejskiej Jeleniej Góry wytyczne dot. opracowania programu 

rewitalizacji wraz z diagnozą miasta, diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych służącą 

wyznaczeniu obszarów zdegradowanych oraz prezentacją propozycji obszarów 

zdegradowanych i do rewitalizacji. 15 maja 2016 r. podczas sesji Rady Miejskiej 

przedstawione zostały główne założenia projektu LPRu wraz z omówieniem zadań ujętych  

w projekcie dokumentu oraz stanu zaawansowania prac nad Lokalnym Programem 

Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023. Dodatkowo dnia 16 maja br. odbyła się 

sesja Rady Jednostki Pomocniczej Uzdrowiska Cieplice, która poświęcona była zagadnieniom 

rewitalizacji Cieplic. Na sesji przedstawiono projekt LPRu oraz omówiono zadania dotyczące 

obszaru rewitalizacji Cieplice - Sobieszów. 

Po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych opracowana została informacja 

podsumowującą jej przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie jej 

przeprowadzenia, streszczająca jej przebieg. Ponadto w dniu 24 marca 2016 r. odbyło się 

szkolenie poświęcone tematyce rewitalizacji związane z realizacją „Lokalnego Programu 
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Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023”, współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

W nawiązaniu do powyższych informacji należy podkreślić, że interesariusze obszaru 

rewitalizacji mają znaczący udział w każdym z etapów przygotowania programu rewitalizacji 

(diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania). Proces rewitalizacji miasta 

objęty jest kontrolą obywatelską, interesariusze mają wgląd we wszystkie działania dotyczące 

LPR.  
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15. Powiązanie LPR z dokumentami strategicznymi 
i planistycznymi miasta 
 

LPR w znacznym stopniu powiązany jest z innymi dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi Jeleniej Góry. Przedstawione to zostało na bazie zbieżności jego celów 

z celami zawartymi we wspomnianych opracowaniach. W ramach analizy zbieżności 

pod uwagę wzięto następujące dokumenty: 

 Strategia rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025, 

 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej 

na lata 2014-2023, 

 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jelenia Góra na lata 2013-2016 

z perspektywą do 2020 roku, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra, 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Jelenia Góra. 

W ramach analizy powyższych opracowań strategicznych brany był pod uwagę, jeżeli 

było to możliwe, szczebel celów strategicznych, szczegółowych lub obszarów 

priorytetowych. Ponadto wskazano wybrane zbieżne projekty, zadania zawarte 

w analizowanych dokumentach strategicznych odnoszące się do planowanych działań 

rewitalizacyjnych zawartych w LPR. 

 

Tabela 41 Powiązanie celów LPR z innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi miasta 

Cel główny – rozwój zdegradowanych obszarów miasta i wysoka jakość życia lokalnych 

społeczności. 

Cel 1. Przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowanie 

Dokument Zbieżne cele, założenia Zbieżne projekty/zadania 

Strategia 

rozwoju Miasta 

Jeleniej Góry na 

lata 2014-2025 

Cel strategiczny 1. Wysoka 

jakość życia mieszkańców 

z zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju 

miasta 

Cel strategiczny 2. 

Rozwinięta infrastruktura 

miasta dla potrzeb 

społecznych i gospodarczych 

Cel strategiczny 3. Wysoki 

poziom przyrodniczej, 

społecznej i kulturowej 

atrakcyjności miasta dla 

mieszkańców i gości 

 pobudzanie rynku mieszkaniowego zgodne 

z planami zagospodarowania przestrzennego, 

kierunkami rozwoju miasta, 

 wspieranie techniczno-organizacyjne 

wspólnot mieszkaniowych, które są 

właścicielami nieruchomości mieszkalnych 

szczególnie o walorach historycznych, 

 realizacja programów mieszkań 

dozorowanych (kuratela miasta nad zasobami 

będącymi w jego gestii), przeciwdziałanie 

niszczeniu i dewastacji, 

 wzrost efektywności wykorzystania systemu 

monitoringu miasta, 
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 wprowadzenie inteligentnych systemów 

transportowych w mieście, 

 dostosowanie ciągów komunikacyjnych do 

potrzeb ruchu rowerowego, 

 udoskonalenie oznakowania tras rowerowych, 

 dokończenie budowy południowej obwodnicy 

Jeleniej Góry. 

 dostosowanie skrzyżowań i przejść dla 

pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

użytkowników, 

 modernizacja dróg, chodników, ciągów 

pieszo-jezdnych i placów dostosowanych do 

potrzeb osób o ograniczonej zdolności 

ruchowej, 

 rewitalizacja zdegradowanych terenów 

poprzemysłowych, 

 opracowanie i wdrożenie programów 

rewitalizacji dla obszarów miasta, 

 uporządkowanie i uatrakcyjnienie przestrzeni 

publicznej i prywatnej oraz wnętrz 

blokowych, 

 uporządkowanie terenów zielonych w pasie 

drogowym z uwzględnieniem walorów 

estetycznych, 

 zagospodarowanie i uporządkowanie nabrzeży 

i koryt rzecznych. 

Strategia 

Zintegrowanych 

Inwestycji 

Terytorialnych 

Aglomeracji 

Jeleniogórskiej 

na lata 2014-

2023 

Cel szczegółowy. Atrakcyjna 

dla mieszkańców i 

przedsiębiorstw przestrzeń 

AJ 

Cel szczegółowy. Dogodna 

dostępność komunikacyjna 

i infrastrukturalna AJ 

 obwodnica południowa Jeleniej Góry- Etap II, 

 przebudowa zabytkowego Teatru im. C.K. 

Norwida w Jeleniej Górze, 

 rewitalizacja zabytkowego centrum Jeleniej 

Góry, poprzez przebudowę ulic i tworzenie 

miejskiej przestrzeni publicznej, 

wprowadzenie ruchu rowerowego, renowację 

zabytkowych budynków (elewacje, dachy), 

zagospodarowanie wolnych przestrzeni 

miejskich, mała architektura, wózkostrada, 

 rozbudowa budynku Teatru im. C.K. Norwida 

w Jeleniej Górze o Międzynarodowe Centrum 

Spotkań Teatralnych wraz  

z zagospodarowaniem terenu, 

 przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 3 

z ul. Grunwaldzką. 

Program 

Ochrony 

Środowiska dla 

Miasta Jelenia 

Góra na lata 

2013-2016 z 

perspektywą do 

2020 roku 

Priorytet pierwszy – Ochrona 

wód, gleb i powietrza, w celu 

minimalizacji zagrożeń dla 

życia i zdrowia człowieka 

Priorytet drugi – 

Optymalizacja w 

wykorzystaniu zasobów 

naturalnych i energii 

Priorytet trzeci – Ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego 

 modernizacja i przebudowa ulic powiatowych 

i gminnych, 

 przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze  

w Jeleniej Górze, 

 budowa odcinka ulicy Spółdzielczej  

w Jeleniej Górze, 

 budowa ulicy Objazdowej na odcinku od ulicy 

Wolności do ulicy Spółdzielczej i Lubańskiej, 

 dokończenie rekultywacji osadników 

chemicznych na terenie Zakładu 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 

 

196 
 

miasta wraz z racjonalnym 

użytkowaniem zasobów 

środowiska 

Chemicznego JELCHEM S.A., 

 innowacyjne rozwiązania kreowania ładu 

przestrzennego w zabudowie miejskiej. 

Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

dla Miasta 

Jelenia Góra 

Cel szczegółowy 1 – 

Ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych do 2020 roku. 

Cel szczegółowy 2 – 

Zmniejszenie zużycia energii 

do 2020 roku 

 termomodernizacja budynków zarządzanych 

przez Zarządzanie Nieruchomościami 

POŁUDNIE, 

 termomodernizacja budynków ZN "Arkadia", 

 termomodernizacja budynków WM Szewska 

10, 

 termomodernizacja obiektów oświatowych  

w Jeleniej Górze – etap I i II, 

 termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej - etap I i II, 

 przebudowa zabytkowego Teatru im. C.K. 

Norwida w Jeleniej Górze, 

 termomodernizacja budynków Jeleniogórskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, 

 termomodernizacja budynku Karkonoskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego, 

 budowa i modernizacja ciągu pieszo-

rowerowo-jezdnego wzdłuż rzeki Kamiennej, 

 obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap 

II, 

 Budowa i modernizacja dróg. 

Studium 

Uwarunkowań i 

Kierunków 

Zagospodarowa

nia 

Przestrzennego 

Miasta Jelenia 

Góra 

Cel szczegółowy. 
Kształtowanie racjonalnego i 

spójnego układu 

funkcjonalno-przestrzennego 

Cel szczegółowy. Poprawa 

powiązań komunikacyjnych, 

wewnętrznych i 

zewnętrznych; 

zorganizowanie 

odpowiednich tras dla ruchu 

tranzytowego, odciążających 

wewnętrzny układ 

komunikacyjny 

Cel szczegółowy. Stworzenie 

ciągłego systemu 

przyrodniczego miasta, 

powiązanie go z 

zewnętrznym systemem 

przyrodniczym 

Cel szczegółowy. Poprawa 

warunków mieszkaniowych; 

dążenie do osiągnięcia 

przeciętnych standardów 

krajów Unii Europejskiej 

Cel szczegółowy. Pełne 

wyposażenie przestrzeni 

miejskiej w sprawnie 

działające systemy 

Kierunki rozwoju: 

 należy usprawniać ruch pojazdów po szlakach 

wiodących przez miasto, w celu obniżenia 

emisji zanieczyszczeń w obrębie zabudowy. 

Celowym jest wyprowadzenie części ruchu 

samochodowego poza obszary zwartej 

zabudowy, 

 należy rozbudowywać sieć ścieżek 

rowerowych, zachęcających do częściowej 

rezygnacji z przemieszczania się 

samochodami, 

 należy utrzymać dalsze, sukcesywne 

porządkowanie zagospodarowania 

i zabudowy na obszarze staromiejskim 

centrum Jeleniej Góry, 

 należy atrakcyjnie kształtować ciąg ul. 

Wolności, 

 rozbudowa i modernizacja podstawowego 

układu komunikacyjnego miasta, 

 należy rozbudowywać system parkingów 

(jedno i wielopoziomowych), w szczególności 

dotyczy to centrum Jeleniej Góry, 

 należy kontynuować rozbudowę systemu tras 

rowerowych, 

 centrum Jeleniej Góry, Cieplic i Sobieszowa 

oraz ulice handlowe ("main street") będą 

modernizowane i kształtowane w sposób 

uatrakcyjniający ich środowisko wizualne. 
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infrastruktury technicznej 

Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych 

Dokument Zbieżne cele, założenia Zbieżne projekty/zadania 

Strategia 

rozwoju Miasta 

Jeleniej Góry na 

lata 2014-2025 

Cel strategiczny 1. Wysoka 

jakość życia mieszkańców 

z zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju 

miasta 

Cel strategiczny 2. 

Rozwinięta infrastruktura 

miasta dla potrzeb 

społecznych i gospodarczych 

 zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń 

powietrza, 

 rozszerzenie działań w zakresie edukacji 

ekologicznej, 

 promowanie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, 

 zastosowanie instrumentów wsparcia przy 

wymianie tradycyjnych źródeł ogrzewania na 

ekologiczne, 

 opracowanie i wdrożenie programu 

edukacyjnego oraz systemu motywacji dla 

mieszkańców w zakresie dbałości o estetykę 

wspólnej przestrzeni. 

Strategia 

Zintegrowanych 

Inwestycji 

Terytorialnych 

Aglomeracji 

Jeleniogórskiej 

na lata 2014-

2023 

Cel szczegółowy. Atrakcyjna 

dla mieszkańców i 

przedsiębiorstw przestrzeń 

AJ 

Cel szczegółowy. Stworzenie 

dogodnych warunków dla 

inwestycji generujących 

nowe miejsca pracy w AJ  

 poprawa efektywności energetycznej 

obiektów użyteczności publicznej obszaru AJ. 

Program 

Ochrony 

Środowiska dla 

Miasta Jelenia 

Góra na lata 

2013-2016 z 

perspektywą do 

2020 roku 

Priorytet pierwszy – Ochrona 

wód, gleb i powietrza, w celu 

minimalizacji zagrożeń dla 

życia i zdrowia człowieka 

Priorytet drugi – 

Optymalizacja w 

wykorzystaniu zasobów 

naturalnych i energii 

Priorytet trzeci – Ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego 

miasta wraz z racjonalnym 

użytkowaniem zasobów 

środowiska 

 ograniczenie źródeł niskiej emisji, 

 ocieplenie budynków położonych przy 

ulicach: Bohaterów Września 1939 r., 

Balickiego, Dworcowej 20 A-D oraz 

Jagiellońskiej 46 w Jeleniej Górze, 

 rewitalizacja zieleni na terenie miasta 

oraz poprawa jej estetyki. 

Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

dla Miasta 

Jelenia Góra 

Cel szczegółowy 2 – 

Zmniejszenie zużycia energii 

do 2020 roku 

Cel szczegółowy 3 – 

Zwiększenie wykorzystania 

energii ze źródeł 

odnawialnych do 2020 roku 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych i wzrost 

efektywności energetycznej w sektorze 

mieszkalnym na terenie miasta Jelenia Góra, 

 wymiana niskosprawnych palenisk 

indywidualnych opalanych paliwem stałym, 

 wymiana taboru komunikacji miejskiej 

na pojazdy niskoemisyjne, 

 budowa parkingu „Park & Ride” oraz 

wymiana oświetlenia na energooszczędne, 

 modernizacja oświetlenia ulicznego na 

bardziej energooszczędne, 

 edukacja ekologiczna, 

 opracowanie i wdrożenie programu 

edukacyjnego promującego działania na rzecz 

likwidacji niskiej emisji. 
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Studium 

Uwarunkowań i 

Kierunków 

Zagospodarowa

nia 

Przestrzennego 

Miasta Jelenia 

Góra 

Cel szczegółowy. 
Wzbogacenie wyposażenia 

miasta w obiekty usługowe; 

ukształtowanie atrakcyjnego 

i prestiżowego centrum 

usługowego o znaczeniu 

regionalnym 

Cel szczegółowy. 

Wzmocnienie bazy 

ekonomicznej i poszerzenie 

rynku pracy – wyznaczenie 

ofert terenowych dla rozwoju 

nowych aktywności 

gospodarczych, w tym 

nowych zakładów 

przemysłowych 

Cel szczegółowy. 
Wzmocnienie funkcji 

centralnych; ukształtowanie 

Jeleniej Góry, jako silnego, 

wielofunkcyjnego ośrodka 

regionalnego rangi krajowej, 

komplementarnego 

(wspomagającego) w 

stosunku do centralnego 

ośrodka wojewódzkiego, w 

szczególności w zakresie 

oświaty ponadpodstawowej, 

specjalistycznego lecznictwa 

szpitalnego, wyższej kultury, 

kultury fizycznej, niektórych 

działów administracji 

państwowej (wojewódzkiej) i 

specjalnej 

Kierunki rozwoju: 

 należy czynić starania o obniżenie emisji 

zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta,  

w tym także tzw. emisji niskiej, która jest 

lokalnie uciążliwa. W tym celu należy przede 

wszystkim konsekwentnie dążyć do 

zwiększenia udziału terenów 

zgazyfikowanych, instalowania urządzeń 

oczyszczających spaliny oraz eliminacji 

technologii powodujących emisję 

zanieczyszczeń, 

 szczególnym interesem miasta jest obniżenie 

do minimum stopnia zanieczyszczenia 

powietrza i środowiska przyrodniczego w 

ogólności na obszarze uzdrowiskowym 

Cieplic, 

 należy sukcesywnie poprawiać izolacyjność 

cieplną ogrzewanych budynków. 

Cel 3. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

Dokument Zbieżne cele, założenia Zbieżne projekty/zadania 

Strategia 

rozwoju Miasta 

Jeleniej Góry na 

lata 2014-2025 

Cel strategiczny 2. 

Rozwinięta infrastruktura 

miasta dla potrzeb 

społecznych i gospodarczych 

Cel strategiczny 4. 

Zwiększona 

konkurencyjność i 

atrakcyjność rynkowa 

gospodarki Jeleniej Góry 

 wdrożenie systemu aktywizacji zawodowej, 

w tym konsultacji doradcy zawodowego, 

 uzbrajanie terenów inwestycyjnych, 

 rewitalizacja zdegradowanych terenów 

poprzemysłowych, 

 wzmocnienie roli instytucji otoczenia biznesu 

we wspieraniu przedsiębiorczości, 

 prowadzenie polityki wspierania inwestorów 

tworzących nowe miejsca pracy, 

 wspieranie rozwoju inwestycji 

przemysłowych w mieście. 

Strategia 

Zintegrowanych 

Inwestycji 

Terytorialnych 

Aglomeracji 

Jeleniogórskiej 

Cel szczegółowy. Stworzenie 

dogodnych warunków dla 

inwestycji generujących 

nowe miejsca pracy w AJ  

Cel szczegółowy. Dogodna 

dostępność komunikacyjna 

 obwodnica południowa Jeleniej Góry- Etap II, 

 przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 3 

z ul. Grunwaldzką. 
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na lata 2014-

2023 

i infrastrukturalna AJ 

Studium 

Uwarunkowań i 

Kierunków 

Zagospodarowa

nia 

Przestrzennego 

Miasta Jelenia 

Góra 

Cel szczegółowy. Stworzenie 

z Jeleniej Góry wysokiej 

rangi regionalnego ośrodka 

rozrządowego ruchu 

turystycznego 

Cel szczegółowy. 

Wzmocnienie bazy 

ekonomicznej i poszerzenie 

rynku pracy - wyznaczenie 

ofert terenowych dla rozwoju 

nowych aktywności 

gospodarczych, w tym 

nowych zakładów 

przemysłowych. 

Kierunki rozwoju: 

 należy stwarzać korzystne warunki dla 

dalszego dynamicznego rozwoju podmiotów 

zajmujących się obsługą i wspieraniem 

rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza lokalnej 

przedsiębiorczości, w tym dla podmiotów 

organizacji i instytucji podejmujących zadania 

służące integracji europejskiej, 

 wspierać się będzie dalszy rozwój firm 

drobnoprodukcyjnych i produkcyjno-

usługowych, w szczególności kooperujących 

z wiodącymi firmami przemysłowymi miasta, 

 tworzyć się będzie warunki prawne, 

organizacyjne i przestrzenne, sprzyjające 

powstawaniu placówek usług komercyjnych, 

 wspomagać się będzie rozwój firm 

działających na rzecz funkcjonowania miasta, 

 tworzyć się będzie warunki dla dynamicznego 

rozwoju drobnych firm, których działalność 

skierowana będzie na obsługę dużych 

przedsiębiorstw oraz inwestycji w mieście, 

 wyznacza się rezerwy terenów dla 

koncentracji nowych aktywności 

gospodarczych, w szczególności 

przemysłowymi, zakłada się 

podporządkowanie oraz intensyfikację 

zagospodarowania na dotychczasowych 

terenach przemysłowych. 

Cel 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności 

Dokument Zbieżne cele, założenia Zbieżne projekty/zadania 

Strategia 

rozwoju Miasta 

Jeleniej Góry na 

lata 2014-2025 

Cel strategiczny 1. Wysoka 

jakość życia mieszkańców 

z zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju 

miasta 

Cel strategiczny 2. 

Rozwinięta infrastruktura 

miasta dla potrzeb 

społecznych i gospodarczych 

Cel strategiczny 3. Wysoki 

poziom przyrodniczej, 

społecznej i kulturowej 

atrakcyjności miasta dla 

mieszkańców i gości 

 wdrożenie systemu aktywizacji zawodowej, 

w tym konsultacji doradcy zawodowego, 

 rozwinięcie programów prac interwencyjnych, 

 realizacja programów Urzędu Pracy 

umożliwiających młodym ludziom skuteczne 

wejście na rynek pracy, 

 prowadzenie edukacji i prewencji w zakresie 

zwalczania uzależnień, w tym narkotyków, 

alkoholu i innych używek, 

 promowanie zdrowego stylu życia  

w połączeniu z kreowaniem mody na 

rekreację, sport i turystykę, 

 realizacja międzypokoleniowych 

integracyjnych programów edukacyjnych, 

kulturalnych i rekreacyjnych. 

Strategia 

Zintegrowanych 

Inwestycji 

Terytorialnych 

Aglomeracji 

Cel szczegółowy. Atrakcyjna 

dla mieszkańców i 

przedsiębiorstw przestrzeń 

AJ 

Cel szczegółowy. Aktywni 

 rewitalizacja zabytkowego centrum Jeleniej 

Góry, poprzez przebudowę ulic i tworzenie 

miejskiej przestrzeni publicznej, 

wprowadzenie ruchu rowerowego, renowację 

zabytkowych budynków (elewacje, dachy), 
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Jeleniogórskiej 

na lata 2014-

2023 

zawodowo i społecznie 

mieszkańcy AJ 

zagospodarowanie wolnych przestrzeni 

miejskich, mała architektura, wózkostrada. 

Program 

Ochrony 

Środowiska dla 

Miasta Jelenia 

Góra na lata 

2013-2016 z 

perspektywą do 

2020 roku 

Priorytet czwarty – 

Aktywizacja społeczności 

lokalnej na rzecz ochrony 

środowiska i rozwój edukacji 

ekologicznej 

 promocja walorów przyrodniczych i edukacja 

ekologiczna, 

 współpraca i dofinansowanie akcji 

edukacyjnej „Dzień Ziemi”, 

 przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”, 

 organizacja konkursów, wystaw, warsztatów, 

prelekcji oraz i akcji o znaczeniu lokalnym 

i wojewódzkim których tematyka opiera się 

o zagadnienia z ekologii, ochrony przyrody, 

zachowania bioróżnorodności. 

Studium 

Uwarunkowań i 

Kierunków 

Zagospodarowa

nia 

Przestrzennego 

Miasta Jelenia 

Góra 

Cel szczegółowy. 
Wzmocnienie bazy 

ekonomicznej i poszerzenie 

rynku pracy – wyznaczenie 

ofert terenowych dla rozwoju 

nowych aktywności 

gospodarczych, w tym 

nowych zakładów 

przemysłowych 

Kierunki rozwoju: 

 rozwój miasta powinien maksymalnie 

uwzględniać postulaty ekologiczne, 

zmierzające do kształtowania koegzystencji 

człowieka i przyrody (ekorozwój). Obok 

odpowiednich działań organizacyjnych 

i inwestycyjnych służy temu także 

popularyzacja wiedzy o środowisku wśród 

mieszkańców miasta, 

 jako pożądane przyjmuje się wzrost 

zaludnienia zespołu miejskiego do 100 tys. 

mieszkańców i utrzymanie na tym poziomie 

dalszej, trwałej już stabilizacji, 

 poszerzać się będzie dotychczasową bazę 

materialną kultury, rozbudowując ją w dalszej 

przyszłości o nowe obiekty, zwłaszcza dla 

potrzeb kultury "wyższego" rzędu. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgodności celów LPR z innymi dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi miasta, można stwierdzić, że zbieżność głównych założeń, 

kierunków rozwojowych jest znacząca. Zaletą wykazanej zbieżności jest ułatwione 

aplikowanie o fundusze europejskie w ramach komplementarnych projektów, dotyczących 

poszczególnych sfer funkcjonalnych miasta, w tym obszarów rewitalizowanych. Promowane 

będą projekty, które angażują kilku partnerów, charakteryzują się spójnością oraz obejmują 

swoim oddziaływaniem większy obszar przestrzeni. Ważną kwestią jest potencjalna zdolność 

do kooperacji, współpracy na rzecz wspólnych projektów rozwojowych, które są zbieżne 

w swoich kluczowych założeniach. Ponadto powiązanie LPR z innymi dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi miasta stwarza możliwość implementacji spójnej koncepcji 

rozwojowej, tworzy warunki do funkcjonowania efektywnej sieci decyzyjnej oraz pomaga 

uzyskać efekt komplementarności i spójności w odniesieniu do realizowanych projektów. 
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Oprócz przeanalizowanych powyżej dokumentów wspomnieć należy również o „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jeleniej Góry na lata 2010-2015” 

stanowiącej dokument wyznaczający główne kierunki działań miasta w obszarze polityki 

społecznej. Wśród celów strategii zbieżnych z celami niniejszego LPR wymienić można:  

utrzymanie niskiego poziomu bezrobocia; ograniczenie zjawiska patologii społecznych 

oraz jej przyczyn i skutków; intensyfikację dialogu społecznego; zapewnienie akceptowanego 

przez społeczność miasta poziomu opieki socjalnej i pomocy społecznej. Zbieżne zadania to: 

tworzenie sprzyjających warunków do inwestowania w mieście i do powstawania nowych 

miejsc pracy; aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy; pozyskiwanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

na realizację działań mających na celu aktywną integrację osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; rozwój usług doradczych dla osób chcących podjąć samodzielną działalność 

gospodarczą; wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pracą socjalną, 

informacją oraz poradnictwem prawnym; przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu 

społecznemu ludzi w podeszłym wieku; wspieranie i promowanie warsztatów terapii 

zajęciowej; aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Cele i zadania wyszczególnione 

w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jeleniej Góry na lata 2010-

2015” realizowane będę również w następnych latach. 

Kolejnym dokumentem w którym wykazać można zbieżność z LPR jest „Program 

współpracy miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

działalności pożytku publicznego na 2016 rok”. Wśród zbieżnych celów szczegółowych 

wymienić można: tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej; rozwijanie 

różnych form i metod dialogu obywatelskiego z mieszkańcami miasta; poprawę jakości życia 

mieszkańców Jeleniej Góry, bez względu na wiek, płeć, pochodzenia społeczne i etniczne 

oraz niepełnosprawność. 

LPR, poprzez powiązanie z innymi dokumentami strategicznymi miasta, wpisuje 

się w szerszą strategię rozwojową na najbliższe lata, nie jest tym samym opracowaniem 

oderwanym od całościowego postrzegania miejskiej przestrzeni i jej problemów. 
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16. System wdrażania, monitoringu i ewaluacji 
 

Za proces przygotowania, wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji 

LPR odpowiada Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra. W Wydziale 

tym utworzone zostało stanowisko ds. koordynacji prac w zakresie opracowania, wdrażania 

i monitorowania lokalnego programu rewitalizacji. 

Program rewitalizacji, poprzez identyfikację projektów rewitalizacyjnych, umożliwia 

wnioskowanie o dofinansowanie projektów w nim ujętych ze środków zewnętrznych, w tym 

środków Unii Europejskiej. Za przygotowanie wniosków aplikacyjnych, których 

beneficjentami będzie Miasto, odpowiedzialni będą pracownicy Urzędu Miasta Jelenia Góra - 

Wydziału Rozwoju Miasta - Referatu Funduszy Europejskich. Funkcjonował również będzie 

Zespół ds. Rewitalizacji, składający się z przedstawicieli poszczególnych grup interesów 

społeczności lokalnej oraz wytypowanych pracowników Urzędu Miasta. 

Źródłem finansowania projektów ujętych w LPR będą również środki własne Miasta oraz 

budżetu państwa a także inne środki zewnętrzne tj. środki finansowe instytucji otoczenia 

biznesu, szkół i uczelni wyższych, prywatne środki sektora MŚP, spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych itp.  

Proces monitoringu LPR pozwoli kontrolować jego skuteczność, efektywność i korzyści 

z realizacji celów oraz umożliwi ewaluację obranych kierunków rozwoju, dokonywanie 

modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu obszarów rewitalizacji oraz miasta. Z uwagi 

na stosunkowo długi czas obowiązywania dokumentu (2015-2023), może zajść konieczność 

redefinicji konkretnych celów lub aktualizacji programu.  

Gromadzenie danych dla potrzeb monitoringu będzie dokonywane przez komórki 

oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miasta, zgodnie z przyporządkowaniem 

odpowiedzialności wskazanej w poniższej tabeli. Na podstawie przekazanych danych, 

Wydział Rozwoju Miasta opracowywał będzie raporty z monitoringu. Raporty będą 

sporządzane raz w roku najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku objętym 

monitoringiem. 
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Tabela 42 Zestaw wskaźników monitoringu realizacji celów LPR 

Cele operacyjne 

Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra na lata 2015-

2023 

Wskaźniki monitorujące Odpowiedzialność 

Cel 1. Przeciwdziałanie 

degradacji miejskiej 

przestrzeni i jej 

zagospodarowania 

Powierzchnia obszarów 

zrewitalizowanych (ha) 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, Wydział 

Rozwoju Miasta i MZDiM 

Liczba zrewitalizowanych budynków 

mieszkalnych 

Wydział Gospodarki 

Mieszkaniowej i Wydział 

Rozwoju Miasta 

Liczba zrewitalizowanych budynków 

użyteczności publicznej 

Wydział Kultury i Turystyki, 

Wydział Informatyki  

i Obsługi Technicznej 

Długość nowych i przebudowanych 

dróg (km) 
MZDiM 

Długość wyznaczonych ścieżek 

rowerowych (km) 

Wydział Kultury i Turystyki  

i MZDiM  

Liczba nowych i zmodernizowanych 

punktów oświetlenia ulicznego 
MZDiM 

Liczba nowych i zmodernizowanych  

miejsc parkingowych 
MZDiM 

Powierzchnia zrewitalizowanych 

terenów rekreacyjno-sportowych (ha) 

Wydział Edukacji i Sportu, 

Wydział Rozwoju Miasta 

Powierzchnia nowych i 

zmodernizowanych miejsc aktywnego 

wypoczynku i rekreacji (ha) 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, Wydział Edukacji 

i Sportu 

Cel 2. Zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju 

obszarów zdegradowanych 

Powierzchnia obszarów 

zrewitalizowanych (ha) 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, Wydział 

Rozwoju Miasta i MZDiM 

Liczba obiektów poddanych 

termomodernizacji 

Wydział Gospodarki 

Mieszkaniowej, Wydział 

Edukacji i Sportu i Wydział 

Rozwoju Miasta  

Poziom zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego (emisja dwutlenku 

węgla) 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony 

Środowiska 

Poziom hałasu komunikacyjnego (dB) 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony 

Środowiska 

Cel 3. Wspieranie rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości 

Powierzchnia terenów 

przygotowanych pod inwestycje (ha) 

Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami i MZDiM 

Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba 

zarejestrowanych przedsiębiorstw na 

1000 mieszkańców) 

Wydział Rozwoju Miasta 

Liczba nowopowstałych podmiotów 

gospodarczych 

Wydział Rozwoju Miasta 

Powierzchnia terenów i/lub liczba 

obiektów poprzemysłowych 

Wydział Rozwoju Miasta 
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poddanych rewitalizacji 

Liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych 

Wydział Rozwoju Miasta 

Cel 4. Integracja 

i aktywizacja miejskiej 

społeczności 

Liczba organizacji pozarządowych 

Wydział Spraw Społecznych, 

Zdrowia i Organizacji 

Pozarządowych 

Liczba osób objętych pomocą MOPS MOPS 

Liczba interwencji Straży Miejskiej Straż Miejska 

Liczba obiektów bez barier dla osób 

niepełnosprawnych 

Wydział Spraw Społecznych, 

Zdrowia i Organizacji 

Pozarządowych i Wydział 

Inwestycji i Zamówień 

Publicznych 

Liczba wniosków złożonych  

w ramach inicjatyw lokalnych 

Wydział Spraw Społecznych, 

Zdrowia i Organizacji 

Pozarządowych 

Źródło: opracowanie własne 

 

W odniesieniu do procesu ewaluacji, zaproponowane wskaźniki monitorujące 

nie stanowią zestawienia zamkniętego, mogą być zmieniane, dodawane zgodnie 

z zapotrzebowaniem, możliwościami technicznymi oraz merytorycznym uzasadnieniem. 

Ewentualny przyrost lub spadek pożądanych wielkości należy skonfrontować z nakładami 

poniesionymi na konkretne projekty.  

Weryfikacja efektywności wdrażania LPR - ewaluacja przeprowadzana będzie co trzy 

lata. Badanie ewaluacyjne będzie realizowane na podstawie danych dostarczonych z systemu 

monitoringu. Wyniki badania stanowić będą punkt wyjścia do opracowania raportu 

ewaluacyjnego zawierającego rekomendacje do dalszych działań.  

Raporty z monitoringu i ewaluacji będą udostępniane publicznie na stronie internetowej 

Urzędu Miasta, w zakładce Rewitalizacja. System zarządzania i realizacji programu 

przewiduje udział w nim interesariuszy, zgodnie w zasadami opisanymi w rozdziale 

dotyczącym partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji miasta. 
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17. Załącznik 

 

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU  

DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA JELENIA GÓRA  

NA LATA 2015-2023 

 

Urząd Miasta Jelenia Góra  

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra 

 

Nr projektu*:………………………………………………………………………….. 

1 Nazwa projektu  

 

 

2 Wnioskodawca 

(nazwa, dane teleadresowe) 

 

3 Partnerzy projektu  

(nazwa, dane teleadresowe) 

 

4 Lokalizacja projektu 

(np.: adres, ulica, obszar 

miasta, nr działki, itp.) 

 

5 Odbiorcy (np. seniorzy, 

młodzież, osoby 

zamieszkujące określone 

obszary miasta)  

 

6 Wartość projektu (brutto)  

7 Planowane źródła 

finansowania  

Wkład własny Dotacja 

UE 

Kredyt Inne 

Kwota  

 

   

8 Okres realizacji projektu  Data rozpoczęcia: 

 

Data zakończenia: 

 

 

Dotyczy Projektów inwestycyjnych:  

9 a) uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: opis aktualnej sytuacji, opis problemów 

społecznych, gospodarczych, przestrzennych na jakie odpowiada projekt, jakie 

problemy rozwiąże, itp. 

b) aktualny stan techniczny obiektu (w tym informacja odnośnie własności obiektu, 

prawie do dysponowania) 

a) 

 

b) 

 

10 a) dotychczas podjęte działania 

b) posiadana dokumentacja oraz uzgodnienia, decyzje niezbędne do rozpoczęcia 

działań inwestycyjnych 
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a) 

 

b) 

 

11 a) opis rzeczowy projektu (podstawowy zakres prac wynikający z projektu), cele 

projektu 

b) doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych   

a) 

 

b) 

 

12 a) przyszłe planowane funkcjonowanie obiektu  

b) utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości,  

a) 

 

b) 

 

 

Dotyczy projektów nieinwestycyjnych: 

 

 

13 

a) opis problemów społecznych na jakie odpowiada projekt  

b) dotychczas podjęte działania  

a) 

 

b) 

 

14 a) zakres działań realizowanych w ramach projektu, cele projektu 

b) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym zakresie  

a) 

 

b) 

 

15 a) korzyści społeczne i efekty długofalowe projektu po jego zakończeniu   

b) kontynuacja projektu  

a) 

 

b) 

 

 

 

 

……………………………………… 

Data i podpis Wnioskodawcy 

 

* Wypełnia przyjmujący wniosek 
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18. Spis wykresów 
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Wykres 18 Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w 
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Wykres 19 Ścieki oczyszczane w ciągu roku, odprowadzone ogółem (dam
3
) .......................... 19 

Wykres 20 Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem (w %) ........................................... 23 
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3
) . 25 

Wykres 22 Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na mieszkańca (kWh) 25 
Wykres 23 Zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych na mieszkańca (m

3
) ............... 26 

Wykres 24 Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku (t) ........................................ 28 

Wykres 25 Wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne ................................... 28 
Wykres 26 Korzystający z instalacji komunalnych (w % mieszkańców ogółem) ..................... 29 
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