
Gmina Jaworzno realizuje zadanie w ramach projektu pod nazwą :

Termomodernizacja obiektów oświatowych
 Miasta Jaworzna

Realizatorem wyżej wymienionego projektu jest :
 Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych 

w Jaworznie 
ul. Północna 9 b

Wartość projektu : 5 209 856,79 zł
Wysokość dofinansowania : 3 897 499,64 zł

% dofinansowania – 85,00

Projekt  jest  projektem  realizowanym  w  trybie  „zaprojektuj  i  zbuduj”
i  obejmuje  kompleksową  termomodernizację,  wraz  z  wymianą  kotłowni
i  instalacji  centralnego ogrzewania  w  budynku Szkoły  Podstawowej  Nr  3, 
Szkoły  Podstawowej  Nr  9,  Szkoły  Podstawowej  Nr  22  i  Przedszkola 
Miejskiego Nr 18 w Jaworznie.

Projekt obejmuje następujące elementy:
1. Prace  przygotowawcze:  opracowanie  dokumentacji  wstępnej  (audyty 

energetyczne, wstępne kosztorysy, Programy Funkcjonalno-Użytkowe) 
opracowanie  Studium  Wykonalności,  przeprowadzenie  postępowań 
przetargowych,  opracowanie  pełnej  dokumentacji  projektowej, 
pozyskanie właściwych pozwoleń o decyzji.

2. Prace inwestycyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów 
i stropodachów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę kotłów 
grzewczych,  wymianę   instalacji  c.o.,  wykonanie  izolacji 
przeciwwilgociowej i termicznej.

3. Promocję.
4. Nadzór inwestorski.
5. Zarządzanie projektem.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez 
obniżenie  tzw.  niskiej  emisji  oraz  podniesienie  efektywności  energetycznej 
obiektów  oświatowych  w  mieście  Jaworzno.  Ograniczenie  emisji  niskiej 
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zgodnie  z  wyliczonym  efektem  ekologicznym  w  ramach  realizowanego 
projektu  wyniesie  w  zależności  od  rodzaju  zanieczyszczenia  od  74  do 
90,54%, a zużycie energii spadnieo 4 333,85 GJ.
Podejmując  przedmiotowy  projekt,  realizuje  się  długofalową  strategię 
rozwoju, miasta Jaworzna, województwa śląskiego  na rzecz poprawy stanu 
środowiska naturalnego, a w szczególności stanu jakości powietrza.

Realizacja  przedmiotowego  projektu  pozwoli  na  osiągnięcie 
następujących celów pośrednich projektu:

1. pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego w kierunku poprawy 
stanu  zdrowia  mieszkańców  –  ograniczenie  chorób  górnych  dróg 
oddechowych, alergicznych, nowotworowych,

2. poprawa stanu czystości powietrza oraz innych obszarów środowiska 
naturalnego (gleby, lasy, siedliska zwierząt i inne),

3. poprawa warunków świadczenia usług w zakresie edukacji publicznej  
–  podniesienie  komfortu  użytkowania  budynków  szkolnych
i  przedszkolnych  przez  dzieci.  Zapewnienie  ciepłych  i  zdrowych 
budynków oświatowych  jest  szczególnie  ważne  w  przypadku  dzieci, 
które  posiadając  nierozwinięty  system  odporność  narażone  są  na 
różnorakie choroby.

4. realizacja  zadań  ustawowych  samorządu  gminnego  w  zakresie 
prowadzenia edukacji podstawowej dla mieszkańców gminy

5. poprawa  efektywności  gospodarowania  publicznymi  środkami 
przeznaczonymi  na  utrzymanie  obiektów  oświatowych.  W  wyniku 
realizacji projektu możliwe będą oszczędności rzędu 255 745 zł.

6. realizacja  zapisów  przepisów  prawa  oraz  zapisów  dokumentów 
programowych  w  zakresie  środowiska  naturalnego  oraz  ochrony 
powietrza,

7. podniesienie  jakości  życia  mieszkańców  dzięki  poprawie  stanu 
środowiska,  zmniejszeniu  czynników  ryzyka  dla  zdrowia,  poprawa 
estetyki miasta.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie 

www.rpo.slaskie.pl
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