
Załącznik nr 1 - Lista planowanych, podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Miejscowość Kod pocztowy Ulica nr

1

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Bohaterów Getta nr 12 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Bohaterów Getta nr 12 

w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Bohaterów Getta 12
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

Zakres planowanych zadań:

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

Prognozowane rezultaty:

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną i zmniejszenie kosztów 

remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  600 000,00 

2

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Bohaterów Getta nr 14 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Bohaterów Getta nr 14 

w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Bohaterów Getta 14
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont kapitalny dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 

gazowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

3

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Bohaterów Getta nr 16 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Bohaterów Getta nr 16 

w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Bohaterów Getta 16
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- naprawa i wykonanie przykryw otworów piwnicznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie izolacji pionowej z opaską przeciwwodną;

- oczyszczenie terenu przy ścianie szczytowej;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  550 000,00 

4

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Bohaterów Getta nr 22 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Bohaterów Getta nr 22 

w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Bohaterów Getta 22
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 

gazowej;

- remont klatki schodowej;

- wymiana skorodowanych stalowych belek stropowych w korytarzu piwnicy;

- naprawa schodów od strony podwórza; 

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

5

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Bohaterów Getta nr 24 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Bohaterów Getta nr 24 

w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Bohaterów Getta 24
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- renowacja drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie izolacji i opaski przeciwwodnej;

- odtworzenie wejścia głównego do budynku z odbudową schodów i remontem 

podestu głównego;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  450 000,00 

6

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Bohaterów Getta nr 38 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Bohaterów Getta nr 38 

w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Bohaterów Getta 38
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- odbudowa ganku, schodów, wejścia głównego;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwodnej, izolacji przeciwwilgociowej lub drenażu;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  450 000,00 

7

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Bohaterów Getta nr 44 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Bohaterów Getta nr 44 

w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Bohaterów Getta 44
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 

gazowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  300 000,00 

8

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Bohaterów Getta nr 46 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Bohaterów Getta nr 46 

w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Bohaterów Getta 46
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- wykonanie chodnika do wejścia głównego;

- remont lub wyburzenie komórek;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  300 000,00 

Miejsce realizacji projektu (adres)
Lp. Nazwa projektu Dane wnioskodawcy

Czy projekt 

realizowany 

będzie w 

partnerstwie?

N
az

w
a 

p
ar

tn
e

ró
w

 Szacowana wartość 

przedsięwzięcia (zł) 
Typ projektu

Zgodność z celami 

Gminnego Programu 

Rewitalizacji

Kierunki działań 

rewitalizacyjnych
Zakres realizowanych zadań Prognozowane rezultaty Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
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Miejscowość Kod pocztowy Ulica nr

Miejsce realizacji projektu (adres)
Lp. Nazwa projektu Dane wnioskodawcy

Czy projekt 

realizowany 

będzie w 

partnerstwie?

N
az

w
a 

p
ar

tn
e

ró
w

 Szacowana wartość 

przedsięwzięcia (zł) 
Typ projektu

Zgodność z celami 

Gminnego Programu 

Rewitalizacji

Kierunki działań 

rewitalizacyjnych
Zakres realizowanych zadań Prognozowane rezultaty Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

9

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Bohaterów Getta nr 48 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Bohaterów Getta nr 48 

w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Bohaterów Getta 48
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont kapitalny dachu wraz z przebudową kominów, wymianą rynien i rur 

spustowych, akcesoria dachowe itp.;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 

gazowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  600 000,00 

10

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Bohaterów Getta nr 52 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Bohaterów Getta nr 52 

w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Bohaterów Getta 52
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu, wymiana rynien i rur spustowych;

- przemurowanie kominów

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- naprawa stropu na klatce schodowej;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 

gazowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- wykonanie remontu garażu i komórek gospodarczych;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  600 000,00 

11

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Górnej nr 

1 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

ul. Górnej nr 1 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Górna 1
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

12

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Górnej nr 

2 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

ul. Górnej nr 2 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Górna 2
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

13

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 2 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 2 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 2
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana ( renowacja) drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

14

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Dolnej nr 

11 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Dolnej nr 11 w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Dolna 11
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 

gazowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

15

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 4 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 4 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 4
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych oraz przybudówek;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  600 000,00 

16

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Dolnej nr 

17 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Dolnej nr 17 w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Dolna 17
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- remont piwnic;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

17

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Dolnej nr 

19 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Dolnej nr 19 w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Dolna 19
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- remont piwnic;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

Strona 2



Miejscowość Kod pocztowy Ulica nr

Miejsce realizacji projektu (adres)
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Czy projekt 
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będzie w 

partnerstwie?

N
az

w
a 

p
ar

tn
e

ró
w

 Szacowana wartość 

przedsięwzięcia (zł) 
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Zgodność z celami 

Gminnego Programu 

Rewitalizacji

Kierunki działań 

rewitalizacyjnych
Zakres realizowanych zadań Prognozowane rezultaty Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

18

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Dolnej nr 

9 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Dolnej nr 9 w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Dolna 9
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 

gazowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- remont elewacji;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: 

elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- remont piwnic;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, 

drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z 

niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia 

z czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu mieszkańców 

budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku poprzez 

ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez 

zmniejszenie ilości zużycia opału.

                  500 000,00 

19

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Dolnej nr 

21 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Dolnej nr 21 w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Dolna 21
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - z dociepleniem,

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wyburzenie komórek gospodarczych; 

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  400 000,00 

20

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 5 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 5 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 5
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- remont kanału zewnętrznego wód deszczowych,

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

21

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 6 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 6 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 6
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

22

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy                                     

ul. Grunwaldzkiej nr 14 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 14 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 14
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  450 000,00 
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Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy                                     

ul. Grunwaldzkiej nr 18 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 18 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 18
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  450 000,00 
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Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 28 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 28 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 28
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- rozbiórka komórek gospodarczych;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 
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Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 32 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 32 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 32
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 
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Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy                                     

ul. Grunwaldzkiej nr 40 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 40 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 40
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu papowego;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- rozbiórka komórek gospodarczych;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 
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27

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy                                     

ul. Grunwaldzkiej nr 40A w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 40A w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 40A
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- uporządkowanie terenu z tyłu budynku;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 
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Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 47 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 47 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 47
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych, muru oporowego i bocznego;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont koryta zewnętrznego odpływu deszczówki;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  550 000,00 
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Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 48 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 48 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 48
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- wykonanie nowego ogrodzenia,

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 
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Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 51 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 51 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 51
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej; kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- remont muru oporowego;

- rozbiórka drewnianych komórek gospodarczych;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 
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Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 52 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 52 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 52
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 
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Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 54 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 54 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 54
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  450 000,00 

33

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 55 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 55 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 55
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu wraz z wymianą okienek dachowych;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana lub renowacja okien w częściach wspólnych;

- wymiana lub renowacja drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- naprawa chodnika;

- montaż platformy schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- remont muru oporowego, murków bocznych;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu, wykonanie.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  600 000,00 

34

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 56 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 56 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 56
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

Strona 4
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w
a 

p
ar

tn
e

ró
w
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35

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 67 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 67 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 67
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu papowego, remont więźby dachowej i deskowania, przemurowanie 

kominów;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

36

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 69 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 69 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 69
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- remont muru oporowego;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

37

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 71 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 71 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 71
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

38

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 73 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 73 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 73
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

39

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 77 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 77w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 77
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont podestu betonowego przy wejściu;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

40

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 82 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 82 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 82
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących

                  500 000,00 

41

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 87 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 87 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 87
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu, wymiana rynien i rur spustowych;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

42

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 88 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 88 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 88
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont płyty betonowej przy wejsciu;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

43

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Leśnej nr 

4 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Leśnej nr 4 w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Leśna 4
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

Strona 5



Miejscowość Kod pocztowy Ulica nr

Miejsce realizacji projektu (adres)
Lp. Nazwa projektu Dane wnioskodawcy

Czy projekt 

realizowany 

będzie w 

partnerstwie?

N
az

w
a 

p
ar

tn
e

ró
w

 Szacowana wartość 

przedsięwzięcia (zł) 
Typ projektu

Zgodność z celami 

Gminnego Programu 

Rewitalizacji

Kierunki działań 

rewitalizacyjnych
Zakres realizowanych zadań Prognozowane rezultaty Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

44

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Leśnej nr 

10 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Leśnej nr 10 w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Leśna 10
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej i piwnicy;

- wykonanie barierek przy kanale deszczowym;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  250 000,00 

45

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Parkowej 

nr 1 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Parkowej nr 1 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Parkowa 1
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - czyszczenie,piaskowanie, spoinowanie i impregnacja;

- remont schodów zewnętrznych;

- renowacja drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  650 000,00 

46

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Parkowej 

nr 3 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Parkowej nr 3 w 

Głuszycy

Nie
n

ie
 d

o
ty

cz
y

Głuszyca 58-340 Parkowa 3
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu z wymianą rynien i rur spustowych;

- remont elewacji -wymiana lub renowacja odeskowania, czyszczenie, spoinowanie i 

impregnacja elewacji, wymiana tynku;

- remont schodów zewnętrznych oraz podestu;

- wymiana lub renowacja okien w częściach wspólnych;

- wymiana lub renowacja drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana lub renowacja wrót garażowych

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  650 000,00 

47

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Przemysłowej nr 2 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Przemysłowej nr 2   w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Przemysłowa 2
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont schodów zewnętrznych;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  400 000,00 

48

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Sienkiewicza nr 2 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 2  w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 2
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- wykonanie barierki ochronnej od strony rzeki;

- uporządkowanie terenu wokół budynku;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  450 000,00 

49

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Sienkiewicza nr 5 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 5  w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 5
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- uporządkowanie kanalizacji deszczowej

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- wykonanie chodnika do budynku; 

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

50

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Sienkiewicza nr 8 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 8  w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 8
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu - wymiana pokrycia dachowego, rynny i rury spustowe, obróbki 

blacharskie, ławy                                 kominiarskie, konserwacja więźby dachowej, 

przemurowanie kominów;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  550 000,00 

51

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Sienkiewicza nr 12 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 12  w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 12
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- remont piwnicy;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- wykonanie barier ochronnych lub ogrodzenia od strony rzeki;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  600 000,00 

52

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Sienkiewicza nr 19 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 19 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 19
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  450 000,00 

Strona 6



Miejscowość Kod pocztowy Ulica nr

Miejsce realizacji projektu (adres)
Lp. Nazwa projektu Dane wnioskodawcy

Czy projekt 

realizowany 

będzie w 

partnerstwie?

N
az

w
a 

p
ar

tn
e

ró
w

 Szacowana wartość 

przedsięwzięcia (zł) 
Typ projektu

Zgodność z celami 

Gminnego Programu 

Rewitalizacji

Kierunki działań 

rewitalizacyjnych
Zakres realizowanych zadań Prognozowane rezultaty Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

53

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Sienkiewicza nr 28 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 28 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 28
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- ułożenie kostki brukowej przed wejściem do budynku oraz remont schodów przy 

wejściu;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  400 000,00 

54

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Sienkiewicza nr 37 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 37 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 37
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont tarasu wejściowego schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  550 000,00 

55

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Sienkiewicza nr 39 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 39 w 

Głuszycy

Nie
n

ie
 d

o
ty

cz
y

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 39
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont podestu betonowego przy wejściu;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- remont piwnicy;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  450 000,00 

56

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Sienkiewicza nr 45 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 45 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 45
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

57

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Sienkiewicza nr 43 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 43 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 43
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

58

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Sienkiewicza nr 57 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 57 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 57
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem i bez docieplania;

- remont płyt betonowych przy wejściu;;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  450 000,00 

59

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinn budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Sienkiewicza nr 65, 65A, 65B w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 65 w 

Głuszycy Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 65A w 

Głuszycy Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 65B w 

Głuszycy

Tak

W
sp

ó
ln

o
ta

 M
ie

sz
ka

n
io

w
a 

p
rz

y 
u

l. 
Si

en
ki

ew
ic

za
 n

r 
65

 w
 G

łu
sz

yc
y

W
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ó
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o
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n
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w
a 
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y 
u

l. 
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en
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B
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Głuszyca 58-340 Sienkiewicza
65, 65A, 

65B

sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji;

- remont schodów zewnętrznych oraz podestów przy wejściach do budynków;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- uporządkowanie kanalizacji deszczowej;

- remont klatek schodowych i piwnic;

- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektów dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

               1 500 000,00 

60

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Sienkiewicza nr 75 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Sienkiewicza nr 75 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 75
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu;

- remont elewacji;

- remont schodów zewnętrznych;

- renowacja okien w częściach wspólnych;

- renowacja drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej,  gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

Strona 7



Miejscowość Kod pocztowy Ulica nr

Miejsce realizacji projektu (adres)
Lp. Nazwa projektu Dane wnioskodawcy

Czy projekt 

realizowany 

będzie w 

partnerstwie?

N
az

w
a 

p
ar

tn
e

ró
w

 Szacowana wartość 

przedsięwzięcia (zł) 
Typ projektu

Zgodność z celami 

Gminnego Programu 

Rewitalizacji

Kierunki działań 

rewitalizacyjnych
Zakres realizowanych zadań Prognozowane rezultaty Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

61

Rewitalizacja nieruchomości 

budynkowej 

Wspólnoty Mieszkaniowej przy 

ul. Grunwaldzkiej 65 w 

Głuszycy.

Podniesienie standartu 

zamieszkania i 

bezpieczeństwa,walorów 

estetycznych gminy,zmiejszenie 

emisji spalin w regionie.

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul.Grunwaldzka 65 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 65
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

Modernizacja elewacji : zbicie starych tynków ,ocieplenie nieruchomości, wykonanie 

nowych tynków 

Modernizacja pokrycia dachowego : demontaż płyt Onduline , demontaż rynien i rur 

spustowych,wymiana haków rynnowych,wymiana obróbek blacharskich, wymiana łat 

dachowych,przemórowanie kominów, montaż nowego pokrycia dachowego,montaż 

nowych rynien i rur spustowych.

Montaż instalacji odgromowej.

Wykonanie odwodnienia nieruchomości budynkowej.

Nieruchomość budynkowa poprzez 

wykonanie powyższej modernizacji będzie 

wyglądała bardzo dobrze, zamieszkałe w Nim 

osoby będą czuły się dobrze i bezpiecznie 

,pozytywnie wpisze się w wizerunek Naszego 

miasta,znacząco podniesie się estetyka 

Naszej okolicy.

Z produktów i rezultatów projektu nie będą 

korzystały osoby ze szczególnymi potrzebami
                  300 000,00 

62

Rewitalizacja  terenów 

zielonych w Gminie Głuszyca 

poprzez zagospodarowanie 

zieleni oraz nadanie nowych 

funkcji parkom miejskim

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340

Parkowa, 

Sienkiewicza, 

Grunwaldzka

9,79, 21

sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

W ramach zadania zaplanowano:

Park Sienkiewicza – teren rekreacyjno-sportowy – budowa oświetlenia, alejek , ławek i 

małej infrastruktury, nasadzenia drzew i krzewów, odtworzenie zakątka z 

rododendronami

Park Parkowa – teren rekreacyjno-wypoczynkowy – budowa placu postojowego, alejek, 

ścieżki rowerowej, placu zabaw, oświetlenia, odnowienie stawu wraz z infrastrukturą 

(ogrodzenie, mostek), nasadzenia drzew i krzewów, budowa barier ochronnych wzdłuż 

rzeki Bystrzycy, modernizacja systemu wodnego - budowa nowego zbiornika 

retencyjnego z przepływem kaskadowym, 

Ogród Jordanowski – teren rekreacyjno-wypoczynkowy – renowacja ogrodzenia wraz z 

montażem bram i furtek, zagospodarowanie zieleni – nasadzenia, budowa fontanny, 

odnowienie elementów kamiennych (portal wejściowy, rzeźba)

Zwiększenie atrakcyjności terenów 

rekreacyjnych, stworzenie nowych atrakcji 

turystycznych, poprawa przestrzeni 

miejskich, poprawa oferty usług społecznych, 

aktywizacja mieszkańców, podniesienie 

standardu życia mieszkańców

W miarę możliwości dojścia zrealizowane w taki 

sposób by usprawnić poruszanie się osobom z 

niesprawnością ruchową, tablice informacyjne w 

wyraźnych kolorach, ew. napisy alfabetem Braille’a,

               4 000 000,00 

63

Rewitalizacja zabytkowej willi 

przy ul. Grunwaldzkiej 36 w 

Głuszycy wraz z 

zagospodarowaniem terenu.

Dariusz Sonnenfeld Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 36
sfera 

gospodarcza

Trwały rozwój  gospodarczy 

Obszaru Rewitalizacji

Wzmocnienie funkcji 

turystycznej ma OR

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. następujące zadania:

Prace remontowo – budowlane:

- roboty dekarsko – blacharskie zadaszenia;

- odtworzenie zabytkowej elewacji;

- stolarka okienna;

- stolarka drzwiowa;

- roboty izolacyjne, tynkowe, malarskie i okładzinowe;

- warstwy posadzkowe;

- wyposażenie wnętrz;

- wyposażenie – maszyny i urządzenia węzła kuchennego;

- instalacje elektryczne, w tym montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie;

Instalacja odgromowa;

- instalacje sanitarne, w tym montaż pompy ciepła;

Zagospodarowanie terenu, m.in.:

- roboty rozbiórkowe zagospodarowania terenu;

- odtworzenie ogrodzenia;

- odtworzenie fontanny;

- urządzenie elementów zielonych;

- mała architektura.

Powyższy zakres prac ma charakter ogólny. Szczegółowe prace zostaną określone w 

projekcie budowlanym uzgodnionym z konserwatorem zabytków.

Wskaźnik produktu:

- liczba budynków poddanych rewitalizacji – 

1 szt.;

- powierzchnia zdegradowanych obszarów 

miasta poddanych rewitalizacji – 0,545 ha;

Wskaźniki rezultatu:

- liczba nowych miejsc pracy – 4 osoby;

- liczba nowych miejsc noclegowych - 12 szt.;

Działania zapewniające dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami:

Dostępność informacyjna:

- zapewnienie tablic informacyjnych w tekście 

łatwym do czytania (w jaskrawych barwach – 

kontrastowych);

- przygotowanie informacji o obiekcie, m.in. w 

języku braille'a;

Dostępność architektoniczna:

-  dostosowanie obiektu (przynajmniej przyziemie 

budynku) dla osób z niepełnosprawnościami po 

uzgodnieniu z konserwatorem zabytków;

- dostosowanie sanitariatów dla osób z 

niepełnosprawnościami;

- zapewnienie informacji na temat rozkładu 

pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 

wizualny i dotykowy;

- zapewnienie wstępu do budynku osobie 

korzystającej z psa asystującego.

               3 000 000,00 

64

Rewitalizacja  budynku 

Przedszkola przy ul. 

Grunwaldzkiej 15 wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

poprzez nadanie nowych 

funkcji (Centrum Usług 

Społecznych )

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 15
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Rozwój wysokiej jakości 

infrastruktury społecznej

W ramach zadania zaplanowano kompleksowy remont i odnowę budynku:

- remont dachu wraz z kominami, rynnami i rurami spustowymi, remont elewacji, 

remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja lub 

wymiana instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, odwodnienie budynku, remont 

schodów, zagospodarowanie terenu –  utwardzenie miejsc postojowych i dojść do 

budynku, wykonanie nasadzeń, schodów zewnętrznych, ogrodzenia

Poprawa stanu technicznego budynku 

użyteczności publicznej, poprawa 

efektywności energetycznej budynku, 

poprawa  wizerunku gminy, uzyskanie 

towarzyszących korzyści środowiskowych, 

nadanie nowych funkcji

W miarę możliwości dojścia zrealizowane w taki 

sposób by usprawnić poruszanie się osobom z 

niesprawnością ruchową, informacje na budynku w 

wyraźnych kolorach, ew. napisy alfabetem Braille’a, 

oświetlenie zewnętrzne z czujnikami ruchu.

               4 000 000,00 

65

Rewitalizacja  budynku CK-MBP 

w celu poszerzenia oferty 

kulturalnej

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 26

sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Rozwój wysokiej jakości 

infrastruktury społecznej

W ramach zadania zaplanowano kompleksowy remont i odnowę budynku:

- remont elewacji wraz z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 

centralnego ogrzewania wraz z zabudowa nowego kotła (gaz, Pellet lub pompa ciepła), 

remont i adaptacja pomieszczeń, odwodnienie budynku, zagospodarowanie terenów 

wokół – budowa ogrodzenia, utwardzenie placów postojowych, wykonanie nasadzeń 

drzew i krzewów, modernizacja systemu odprowadzającego wodę

Poprawa stanu technicznego budynku 

użyteczności publicznej, poprawa 

efektywności energetycznej budynku, 

poprawa  wizerunku gminy, uzyskanie 

towarzyszących korzyści środowiskowych

W miarę możliwości dojścia zrealizowane w taki 

sposób by usprawnić poruszanie się osobom z 

niesprawnością ruchową, informacje na budynku w 

wyraźnych kolorach, ew. napisy alfabetem Braille’a, 

oświetlenie zewnętrzne z czujnikami ruchu, zakup 

schodołazu.

               5 000 000,00 

66

Rewitalizacja  budynku po byłej 

siedzibie Urzędu Miejskiego ul. 

Grunwaldzka 55 z 

przeznaczeniem na siedzibę 

OPS i spółki miejskiej

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwladzka 55
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Rozwój wysokiej jakości 

infrastruktury społecznej

W ramach zadania zaplanowano kompleksowy remont i odnowę budynku:

- remont elewacji wraz z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 

centralnego ogrzewania, remont wewnętrznej instalacji wod-kan, odwodnienie 

budynku, zagospodarowanie terenów wokół – remont schodów zewnętrznych, murów 

oporowych, placu postojowego

Poprawa stanu technicznego budynku 

użyteczności publicznej, poprawa 

efektywności energetycznej budynku, 

poprawa  wizerunku gminy, uzyskanie 

towarzyszących korzyści środowiskowych

W miarę możliwości dojścia zrealizowane w taki 

sposób by usprawnić poruszanie się osobom z 

niesprawnością ruchową, informacje na budynku w 

wyraźnych kolorach, ew. napisy alfabetem Braille’a, 

oświetlenie zewnętrzne z czujnikami ruchu.

               4 000 000,00 

67

Rewitalizacja  przestrzeni 

miejskiej poprzez modernizację 

i przebudowę dróg gminnych 

wraz z terenami przyległymi 

oraz mostów gminnych

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340

Wysoka, 

Włókniarzy, Górna, 

Dąbrowskiego

-

sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Wzmocnienie dostępności 

komunikacyjnej OR

W ramach zadania zaplanowano:

ul. Górna – modernizacja dalszej części drogi, ul. Wysoka, ul. Włókniarzy - remont 

nawierzchni drogi wraz z chodnikami,  budowa dróg wewnętrznych do budynków 

wielorodzinnych - boczne zjazdy wzdłuż ulicy Sienkiewicza i Grunwaldzkiej, budowa 

nowych odcinków istniejących dróg  do nowo powstających budynków 

jednorodzinnych. Remont mostów gminnych poprzez naprawę nawierzchni, balustrad, 

najazdów. Wzmocnienie konstrukcji.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i 

pieszego, dostęp do terenów 

mieszkaniowych, podwyższenie komfortu i 

bezpieczeństwa użytkowników dróg, 

poprawa estetyki ulic oraz otoczenia, 

podniesienie standardu życia mieszkańców

zintegrowanie krawężników, wyrównanie 

nawierzchni w celu ułatwienia poruszania się 

osobom z problemami ruchowymi, oświetlenie

               4 000 000,00 
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68
Modernizacja oświetlenia 

ulicznego
Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 wszystkie -
sfera 

środowiskowa

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Podniesienie jakości 

środowiska na OR

W ramach zadania zaplanowano:

Wymiana starych opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiana starych 

słupów oświetlenia ulicznego – zastosowanie jednego rodzaju słupów w celu poprawy 

bezpieczeństwa i estetyki miasta. Rozbudowa  oświetlenia w miejscach powstającej 

nowej zabudowy oraz w miejscach do tej pory nieoświetlonych.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i 

pieszego, dostęp do terenów 

mieszkaniowych, podwyższenie komfortu i 

bezpieczeństwa użytkowników dróg, 

poprawa estetyki ulic oraz otoczenia, 

podniesienie standardu życia mieszkańców

Minimalne wymagania określone w art. 6 ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami nie odnoszą się 

do projektów oświetlenia. Tym niemniej 

wnioskowany projekt spełnia zasadę uniwersalnego 

projektowania, jaką jest użyteczność dla osób o 

różnej sprawności, zasadę wygodnego użytkowania 

bez wysiłku (dot. szczególnie odcinka wymagającego 

oświetlenia) oraz zasadę wybaczania błędów.

Realizacja projektu przyczyni się do umożliwienia 

korzystania z właściwie doświetlonych dróg i 

chodników również w godzinach wieczornych i 

nocnych przez osoby o ograniczonej sprawności, w 

tym osoby niedowidzące, seniorów, osoby o 

trudnościach w poruszaniu się, matki i ojców z 

wózkami dziecięcymi.

               3 000 000,00 

69

Rewitalizacja  wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych 

będących własnością gminy

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340

Parkowa 5, 

Sienkiewicza 14, 

Bohaterów Getta 

36, Grunwaldzka 

62, Grunwaldzka 

70, Grunwaldzka 

83

5, 14, 36, 

62, 70, 83

sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Rozwój wysokiej jakości 

infrastruktury społecznej

W ramach zadania zaplanowano kompleksowy remont i odnowę wielorodzinnych 

budynków:

- remont dachu wraz z kominami, rynnami i rurami spustowymi, remont elewacji wraz z 

ociepleniem, remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

modernizacja lub wymiana instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, odwodnienie 

budynku, remont schodów, zagospodarowanie terenu – remont lub budowa komórek 

lokatorskich, utwardzenie miejsc postojowych i dojść do budynku, wykonanie 

nasadzeń, remont murów oporowych, schodów zewnętrznych

Poprawa stanu technicznego zasobów 

mieszkaniowych, poprawa efektywności 

energetycznej budynków, poprawa  

wizerunku gminy, uzyskanie towarzyszących 

korzyści środowiskowych

W miarę możliwości dojścia zrealizowane w taki 

sposób by usprawnić poruszanie się osobom z 

niesprawnością ruchową, informacje na budynkach 

w wyraźnych kolorach, ew. napisy alfabetem 

Braille’a, oświetlenie zewnętrzne i klatek 

schodowych z czujnikami ruchu.

             50 000 000,00 

70

Rewitalizacja  Centrum miasta 

– nadanie nowych funkcji 

terenom poprzez utworzenie 

deptaka miejskiego

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340
Dolna, 

Częstochowska
bn

sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Wzmocnienie dostępności 

komunikacyjnej OR

Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nadanie im nowych funkcji, 

kompleksowe połączenie i zagospodarowanie terenów  przy boisku miejskim (wraz z 

budową nowego ogrodzenia boiska), torze rolkowym, basenie miejskim – wyznaczenie 

trasy spacerowej  łączącej ul. Grunwaldzką z ul. Kolejową (budowa ścieżki rowerowej, 

chodnika). Modernizacja oświetlenia, budowa małej infrastruktury miejskiej, likwidacja 

targowiska miejskiego, budowa placów postojowych.

Zwiększenie atrakcyjności terenów 

rekreacyjnych, stworzenie nowych atrakcji 

turystycznych, poprawa przestrzeni 

miejskich, poprawa oferty usług społecznych, 

aktywizacja mieszkańców, podniesienie 

standardu życia mieszkańców

W miarę możliwości dojścia zrealizowane w taki 

sposób by usprawnić poruszanie się osobom z 

niesprawnością ruchową, tablice informacyjne w 

wyraźnych kolorach, ew. napisy alfabetem Braille’a.

               4 000 000,00 

71

Rewitalizacja  przestrzeni 

publicznej i 

niezagospodarowanych 

podwórek

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340
wszystkie ulice z 

OR
-

sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców  

Projekt przewiduje uporządkowanie przestrzeni miejskiej, w tym budowę/przebudowę 

miejsc postojowych, ścieżek terenowych, uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia, 

budowę małej architektury. Ponadto w ramach projektu planuje się remonty komórek 

lokatorskich lub rozbiórkę i budowę nowych obiektów. Remonty murów oporowych, 

schodów zewnętrznych, barier ochronnych. Remont i modernizację sieci gazowej, 

wodno-kanalizacyjnej, deszczowej.

Efektem projektu będzie rewitalizacja 

centrum Głuszycy  poprzez poprawę estetyki 

i funkcjonalności przestrzeni, dostępności dla 

osób niepełnosprawnych oraz 

zagospodarowanie zdegradowanych 

terenów. Celem projektu jest rewitalizacja 

centrum Głuszycy poprzez  poprawę estetyki 

i funkcjonalności rewitalizowanego obszaru.

W miarę możliwości dojścia zrealizowane w taki 

sposób by usprawnić poruszanie się osobom z 

niesprawnością ruchową, informacje na budynkach 

w wyraźnych kolorach, ew. napisy alfabetem 

Braille’a, oświetlenie zewnętrzne przy budynkach z 

czujnikami ruchu.

               8 000 000,00 

72

Rozbudowa budynku i 

modernizacja terenu wokół 

Szkoły Podstawowej nr 2 przy 

ul. Sienkiewicza w Głuszycy

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 53

sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Rozwój wysokiej jakości 

infrastruktury społecznej

rozbudowa szkoły i adaptacja nieużytkowanych pomieszczeń, utwardzenie placów 

postojowych i dojść do szkoły, zagospodarowanie terenów zielonych, budowa 

ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami, budowa oświetlenia

Poprawa stanu technicznego budynku 

oświatowego i jego rozbudowa, poprawa  

wizerunku gminy, uzyskanie towarzyszących 

korzyści środowiskowych, zagospodarowanie 

terenu

W miarę możliwości dojścia zrealizowane w taki 

sposób by usprawnić poruszanie się osobom z 

niesprawnością ruchową, informacje na budynkach 

w wyraźnych kolorach, ew. napisy alfabetem 

Braille’a, oświetlenie zewnętrzne i klatek 

schodowych z czujnikami ruchu

               5 000 000,00 

73

Budowa budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych 

przy ul. Przemysłowej i ul. 

Grunwaldzkiej w Głuszycy

Gmina Głuszyca Tak

TB
S,

 S
IM

 S
u

d
et

y

Głuszyca 58-340
Grunwaldzka, 

Przemysłowa
-

sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

W zakres projektu wchodzi budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - niska 

zabudowa 4 kondygnacje, ok. 40 lokali w każdym z budynków (mieszkania 2,3 4, 

pokojowe), wraz z zagospodarowaniem terenów - place postojowe, dojścia, boksy 

śmietnikowe, zieleń, elementy małej architektury

Poprawa stanu technicznego zasobów 

mieszkaniowych, poprawa efektywności 

energetycznej budynków, poprawa  

wizerunku gminy, uzyskanie towarzyszących 

korzyści środowiskowych

W miarę możliwości dojścia zrealizowane w taki 

sposób by usprawnić poruszanie się osobom z 

niesprawnością ruchową, informacje na budynkach 

w wyraźnych kolorach, ew. napisy alfabetem 

Braille’a, oświetlenie zewnętrzne i klatek 

schodowych z czujnikami ruchu, na parterze 

budynku lokale dostosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością.

             15 000 000,00 

74

Adaptacja budynku 

użyteczności publicznej na cele 

mieszkaniowe ul. Grunwaldzka 

38 w Głuszycy

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 38
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont dachu wraz z kominami, rynnami i rurami spustowymi, remont elewacji wraz z 

ociepleniem, remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

modernizacja lub wymiana instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, adaptacja 

pomieszczeń na mieszkania, odwodnienie budynku, modernizacja systemu ogrzewania 

wraz z montażem nowego źródła ciepła i wymianą wewnętrznej instalacji c.o., remont 

schodów, zagospodarowanie terenu – utwardzenie miejsc postojowych i dojść do 

budynku, wykonanie nasadzeń, remont murów oporowych, schodów zewnętrznych

Poprawa stanu technicznego zasobów 

mieszkaniowych, poprawa efektywności 

energetycznej budynków, poprawa  

wizerunku gminy, uzyskanie towarzyszących 

korzyści środowiskowych

W miarę możliwości dojścia zrealizowane w taki 

sposób by usprawnić poruszanie się osobom z 

niesprawnością ruchową, informacje na budynku w 

wyraźnych kolorach, ew. napisy alfabetem Braille’a, 

oświetlenie zewnętrzne i klatki schodowej z 

czujnikami ruchu.

               6 000 000,00 

75
Budowa monitoringu 

miejskiego
Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 cały OR - sfera społeczna

Podniesienie poziomu i 

jakości życia na Obszarze 

Rewitalizowanym

Poprawa bezpieczeństwa 

na OR

budowa monitoringu wzdłuż głównych ulic miasta, terenach zielonych, placach zabaw, 

placach postojowych itp. na wjeździe na teren Gminy Głuszyca z obu stron - 

zainstalowanie monitoringu z systemem identyfikacji pojazdów.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i 

pieszego, podwyższenie komfortu i 

bezpieczeństwa użytkowników dróg, 

podniesienie bezpieczeństwa i standardu 

życia mieszkańców

-                   500 000,00 

76

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Górnej nr 

1 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Górnej nr 1 w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Górna 1
sfera 

techniczna

Podniesienie poziomu i 

jakości życia na Obszarze 

Rewitalizowanym

Wzmocnienie kapitału 

społecznego oraz budowa 

pozytywnego wizerunku 

OR

- naprawa dachu;

- remont elewacji;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

Strona 9



Miejscowość Kod pocztowy Ulica nr

Miejsce realizacji projektu (adres)
Lp. Nazwa projektu Dane wnioskodawcy

Czy projekt 
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będzie w 

partnerstwie?

N
az

w
a 

p
ar

tn
e

ró
w

 Szacowana wartość 

przedsięwzięcia (zł) 
Typ projektu

Zgodność z celami 

Gminnego Programu 

Rewitalizacji

Kierunki działań 

rewitalizacyjnych
Zakres realizowanych zadań Prognozowane rezultaty Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

77

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Bohaterów Getta nr 10 w 

Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Bohaterów Getta nr 10 

w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Bohaterów Getta 10
sfera 

techniczna

Podniesienie poziomu i 

jakości życia na Obszarze 

Rewitalizowanym

Wzmocnienie kapitału 

społecznego oraz budowa 

pozytywnego wizerunku 

OR

- docieplenie dachu;

- wykonanie chodników przed budynkiem;

- wykonanie oświetlenia przed budynkiem;

- utwardzenie wysypanie kruszywem podwórka.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Wykonanie chodnika przed budynkiem ułatwi 

osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi 

poruszanie się w obrębie budynku, ułatwi wejście 

do budynku. Tablica informująca przygotowana 

zostanie i umieszczona z uwzględnieniem potrzeb 

osób słabowidzących.

                  180 000,00 

78

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Wysokiej 

nr 1 w Głuszycy

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy ul. 

Wysokiej nr 1 w 

Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Wysoka 1
sfera 

techniczna

Podniesienie poziomu i 

jakości życia na Obszarze 

Rewitalizowanym

Wzmocnienie kapitału 

społecznego oraz budowa 

pozytywnego wizerunku 

OR

- remont elewacji,

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  500 000,00 

79

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Bohaterów Getta nr 36 w 

Głuszycy stanowiącego 

własność Gminy Głuszyca

Gmina Głuszyca Nie
n

ie
 d

o
ty

cz
y

Głuszyca 58-340 Bohaterów Getta 36
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont kapitalny dachu, wymiana pokrycia, wymiana rynien i rur spustowych, montaż 

akcesoriów dachowych - płotki przeciwśniegowe, ławeczki kominiarskie itp.;

- remont elewacji - z dociepleniem;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- wykonanie instalacji gazowej w budynku - części wspólne i lokale mieszkalne;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie                

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  700 000,00 

80

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Dolnej nr 

13 w Głuszycy stanowiącego 

własność Gminy Głuszyca

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Dolna 13
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - uzupełnienie spoin, piaskowanie itp.;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 

gazowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie     

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  600 000,00 

81

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 62          

 w Głuszycy stanowiącego 

własność Gminy Głuszyca

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 62
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- naprawa dachu;

- remont elewacji - z dociepleniem;

- remont schodów;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 

gazowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

               7 000 000,00 

82

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 70 w Głuszycy 

stanowiącego własność Gminy 

Głuszyca

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 70
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont kapitalny dachu - wymiana pokrycia, wymiana rynien i rur spustowych, 

przebudowa kominów, montaż akcesoriów dachowych - ławeczki kominiarskie, płotki 

przeciwśniegowe itp.;

- remont elewacji - z dociepleniem;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 

gazowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie                

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

               7 000 000,00 

83

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 83 w Głuszycy 

stanowiącego własność Gminy 

Głuszyca

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka Głuszyca
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji - tynki ciepłochronne lub ocieplenie;

- remont schodów;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 

gazowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

               7 000 000,00 

84

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Parkowej 

nr 5 w Głuszycy stanowiącego 

własność Gminy Głuszyca

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Parkowa 5
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont kapitalny dachu z wymianą pokrycia, rynien, rur spustowych, przebudową 

kominów, montażem płotków przeciwśniegowych, ławeczek kominiarskich itp.;

- remont elewacji - tynki ciepłochronne lub docieplenie;

- remont ganku;

- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnych;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 

gazowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

               8 000 000,00 

Strona 10



Miejscowość Kod pocztowy Ulica nr

Miejsce realizacji projektu (adres)
Lp. Nazwa projektu Dane wnioskodawcy

Czy projekt 

realizowany 

będzie w 

partnerstwie?

N
az

w
a 

p
ar

tn
e

ró
w

 Szacowana wartość 

przedsięwzięcia (zł) 
Typ projektu

Zgodność z celami 

Gminnego Programu 

Rewitalizacji

Kierunki działań 

rewitalizacyjnych
Zakres realizowanych zadań Prognozowane rezultaty Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

85

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Henryka 

Sienkiewicza nr 14 w Głuszycy 

stanowiącego własność Gminy 

Głuszyca

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340
Henryka 

Sienkiewicza
14

sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont kapitalny dachu z przebudową kominów, wymianą rynien i rur spustowych, 

montażem płotków przeciwśniegowych, ławeczek kominiarskich itp.;

- remont elewacji - z dociepleniem;

- remont schodów;

- wymiana okien w częściach wspólnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- budowa instalacji gazowej;

- remont klatki schodowej;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

                  600 000,00 

86

Odnowa części wspólnych 

wielorodzinnego budynku 

mieszkalnego przy ul. Henryka 

Sienkiewicza nr 77 w Głuszycy 

stanowiącego własność Gminy 

Głuszyca

Gmina Głuszyca Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340
Henryka 

Sienkiewicza
77

sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont kapitalny dachu - usunięcie rakotwórczego eternitu, wykonanie nowego 

pokrycia, przebudowa kominów, wymiana rynien i rur spustowych, akcesoria dachowe 

itp.;

- remont elewacji - z dociepleniem;

- remont schodów zewnętrznych;

- wymiana okien w częściach wspólnych i w lokalach mieszkalnych;

- wymiana drzwi w częściach wspólnych;

- wymiana instalacji w częściach wspólnych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej;

- remont klatek schodowych;

- wykonanie opaski przeciwwilgociowej, drenaż, izolacja przeciwwilgociowa;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - montaż oświetlenia z 

czujnikami ruchu.

- poprawa warunków życia i komfortu 

mieszkańców budynku;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmniejszenie ilości zużycia opału.

Montaż oświetlenia z czujnikami ruchu, które 

automatycznie będą załączać i wyłączać oświetlenie 

w częściach wspólnych budynku ułatwi korzystanie z 

efektów projektu osobom niepełnosprawnym. 

Tablica informująca przygotowana zostanie i 

umieszczona z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabowidzących.

               5 000 000,00 

87

Modernizacja przestrzeni 

publicznej budynku użytkowo-

mieszkalnego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 38      

w Głuszycy i jej dostosowanie 

do potrzeb mieszkańców

Zakład Usług 

Mieszkaniowych i 

Komunalnych sp. z o.o.

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 38

sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont kapitalny dachu;

- remont elewacji - tynki ciepłochronne;

- wymiana okien;

- wykonanie ekologicznego ogrzewania;

- montaż paneli fotowoltaicznych;

- remont klatki schodowej;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami;

- remont - modernizacja pomieszczeń użytkowych;

- poprawa warunków obsługi klientów - 

mieszkańców;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

-zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmianę systemu ogrzewania;

Wykonanie podjazdów dla osób z 

niepełnosprawnościami, dostosowanie przestrzeni 

poprzez likwidację barier architektonicznych, 

wykonanie nowoczesnego oświetlenia.

               7 000 000,00 

88

Modernizacja budynku 

użytkowego przy ul. 

Grunwaldzkiej nr 24 w Głuszycy

Zakład Usług 

Mieszkaniowych i 

Komunalnych sp. z o.o. 

w Głuszycy

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 24

sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

- remont elewacji z dociepleniem;

- remont dachu;

- wymiana instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej;

- zmiana ogrzewania na ekologiczne;

- wymiana okien;

- wymiana drzwi;

- montaż paneli fotowoltaicznych;

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami;

- modernizacja, remont pomieszczeń użytkowych.

- poprawa warunków obsługi klientów, 

poprawa ich bezpieczeństwa;

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku 

poprzez ograniczenie zapotrzebowania na 

energię cieplną;

- zmniejszenie kosztów remontów bieżących;

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez zmianę sytemu ogrzewania;

- poprawa wizerunku i estetyki obiektu.

Wykonanie podjazdów dla osób z 

niepełnosprawnościami, dostosowanie przestrzeni 

poprzez likwidację barier architektonicznych, 

montaż nowoczesnego oświetlenia.

               8 000 000,00 

89

TERMOMODERNIZACJA 

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. 

GÓRNOŚLĄSKIEJ 16 W 

GŁUSZYCY

WSPÓLNOTA 

MIESZKANIOWA 

PRZY UL. 

GÓRNOŚLĄSKIEJ 16  

W GŁUSZYCY

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

GŁUSZYCA 58-340 GÓRNOŚLĄSKA 16
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI, M. IN. DACHU I ELEWACJI

ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI 

BUDYNKU, POPRAWA JAKOŚCI I 

KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, 

OSZCZĘDNOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW

MONTAŻ LAMP Z CZUJNIKAMI RUCHU                   350 000,00 

90

REWITALIZACJA 

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. 

HENRYKA SIENKIEWICZA 71 

W GŁUSZYCY

WSPÓLNOTA 

MIESZKANIOWA 

PRZY UL. HENRYKA 

SIENKIEWICZA 71  W 

GŁUSZYCY

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

GŁUSZYCA 58-340
HENRYKA 

SIENKIEWICZA
71

sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI, M. IN. DACHU, KOMINÓW
POPRAWA JAKOŚCI I KOMFORTU ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW
MONTAŻ LAMP Z CZUJNIKAMI RUCHU                   170 000,00 

91

REWITALIZACJA 

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. 

GRUNWALDZKIEJ 34A W 

GŁUSZYCY

WSPÓLNOTA 

MIESZKANIOWA 

PRZY UL.  

GRUNWALDZKIEJ 

34A W GŁUSZYCY

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

GŁUSZYCA 58-340 GRUNWALDZKA 34A
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

POPRAWA JAKOŚCI I KOMFORTU ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW ORAZ ESTETYKI 

BUDYNKU

MONTAŻ LAMP Z CZUJNIKAMI RUCHU                   400 000,00 

92

TERMOMODERNIZACJA 

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. 

GRUNWALDZKIEJ 79  W 

GŁUSZYCY

WSPÓLNOTA 

MIESZKANIOWA 

PRZY UL.  

GRUNWALDZKIEJ  79  

W GŁUSZYCY

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

GŁUSZYCA 58-340 GRUNWALDZKA 79
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI M.IN. DOCIEPLENIE ELEWACJI

ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI 

BUDYNKU, POPRAWA JAKOŚCI I 

KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, 

OSZCZĘDNOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW

MONTAŻ LAMP Z CZUJNIKAMI RUCHU                   350 000,00 

93

Integracja społeczna 

poprzez aktywne formy 

wypoczynku i rekreacji

Gmina Głuszyca Tak

O
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Głuszyca 58-340 OR -
sfera 

społeczna

Podniesienie poziomu i 

jakości życia na Obszarze 

Rewitalizowanym

Ograniczenie sfery 

ubóstwa poprzez 

rozwój usług 

społecznych 

sprzyjających włączeniu 

społecznemu i 

wzmocnienie rynku 

pracy

Projekt przyczynia się do rozwoju zasobów ludzkich – zwiększa 

zapotrzebowanie na animatorów prowadzących zajęcia sportowe.  Zadanie w 

szczególności wpisuje się w cele przeciwdziałania wykluczeniu, szczególnie że 

dotyczy dzieci i młodzieży, które od najmłodszych lat zostaną zaangażowane w 

procesy przeciwdziałania zjawisku wykluczenia nastąpi kształtowanie 

umiejętności spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia oraz 

aktywizacja i integracja środowiska lokalnego.

Zadanie stanowi uzupełnienie i istotny 

element społeczny projektów 

infrastrukturalnych Programu gdzie 

przewiduje się kierunek rewitalizacji 

określonych obszarów poprzez poprawę 

zagospodarowania turystycznego i 

społecznego

z projektu będą korzystały wszystkie osoby - 

bez ograniczeń
                  500 000,00 

94

Utworzenie i działalność 

Centrum integracji 

społecznej

Gmina Głuszyca Tak

O
P

S 
   

 u
l. 

G
ru

n
w

al
d

zk
a 

38
, 5

8-
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0 
G

łu
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a

Głuszyca 58-340 OR -
sfera 

społeczna

Podniesienie poziomu i 

jakości życia na Obszarze 

Rewitalizowanym

Ograniczenie sfery 

ubóstwa poprzez 

rozwój usług 

społecznych 

sprzyjających włączeniu 

społecznemu i 

wzmocnienie rynku 

pracy

Projekt przyczynia się do rozwoju zasobów ludzkich – zwiększa szanse na 

rynku pracy, jak i podnosi kwalifikacje zdolności komunikacji społecznej 

uczestników.  Zadanie w szczególności wpisuje się w cele przeciwdziałania 

wykluczeniu, szczególnie że dotyczy osób zagrożonych wykluczeniem, które 

zostaną zaangażowane procesy przeciwdziałania zjawisku wykluczenia nastąpi 

kształtowanie umiejętności społecznych.

Zadanie stanowi uzupełnienie i istotny 

element społeczny projektów 

infrastrukturalnych Programu gdzie 

przewiduje się kierunek rewitalizacji 

określonych obszarów poprzez poprawę 

zagospodarowania turystycznego i 

społecznego

projekt dostępny dla wszystkich osób                   500 000,00 

Strona 11
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Miejsce realizacji projektu (adres)
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Czy projekt 
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będzie w 

partnerstwie?
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 Szacowana wartość 

przedsięwzięcia (zł) 
Typ projektu

Zgodność z celami 

Gminnego Programu 

Rewitalizacji

Kierunki działań 

rewitalizacyjnych
Zakres realizowanych zadań Prognozowane rezultaty Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

95
Asystent rodzinny w 

środowisku
Gmina Głuszyca Tak

O
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G
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Głuszyca 58-340 OR -
sfera 

społeczna

Podniesienie poziomu i 

jakości życia na Obszarze 

Rewitalizowanym

Ograniczenie sfery 

ubóstwa poprzez 

rozwój usług 

społecznych 

sprzyjających włączeniu 

społecznemu i 

wzmocnienie rynku 

pracy

Opieka nad rodzinami potrzebującymi wsparcia w zakresie doradztwa 

społecznego. Poprawa wiedzy o warunkach prowadzenia gospodarstwa 

domowego, bilansowania potrzeb i możliwości. Poprawa umiejętności na 

rynku pracy, np. w sferze pisania podań  i podstawowej korespondencji 

niezbędnej w kontaktach z pracodawcą.  Możliwość ukierunkowania działań 

dla konkretnych rodzin z uwzględnieniem ich sytuacji i uwarunkowań.

Projekt przyczyni się do rozwoju 

zasobów ludzkich – zwiększa szanse na 

rynku pracy, jak i podnosi kwalifikacje 

zdolności komunikacji społecznej 

uczestników.

projekt dostępny dla wszystkich osób                   500 000,00 

96

Promocja turystyki – zestaw 

działań w ramach Gminy 

wraz z utworzeniem i 

działalnością punktu 

informacji turystyczno-

kulturalnej

Gmina Głuszyca Tak

O
rg

an
iz

ac
je
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G
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Głuszyca 58-340 OR -
sfera 

społeczna

Podniesienie poziomu i 

jakości życia na Obszarze 

Rewitalizowanym

Wzmocnienie kapitału 

społecznego oraz 

budowa pozytywnego 

wizerunku OR

Działania na rzecz wspierania lokalnej  przedsiębiorczości, stworzenie miejsca 

spotkań, wymiany doświadczeń, poprawa wiedzy o warunkach prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie turystyki.

Poprawa promocji gminy, wzrost ilości 

nowych podmiotów gospodarczych, 

rozwój nowych gałęzi lokalnej 

gospodarki, wzrost ilości miejsc 

noclegowych, wzrost ilości turystów.

projekt dostępny dla wszystkich osób                   500 000,00 

97

Azyl dla osób 

niesamodzielnych - budowa 

budynku domu seniora wraz 

z parkingiem i zielenią 

urządzoną przy ul. 

Grunwaldzkiej 29 w 

Głuszycy

Geramus Sp. zo.o. Tak

St
o
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zy
sz

en
ie
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en
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u

m
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n
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ed
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ęb
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i

Głuszyca 58-340 Grunwaldzka 29

sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i 

jego dostosowanie do 

wyzwań cywilizacyjnych

Rozwój wysokiej jakości 

infrastruktury 

społecznej

- budowa 3-kondygnacyjnego budynku wraz z przyłączami przeznaczonego 

pod usługi zdrowia (UZ2.3), zamieszkania zbiorowego, w tym przeznaczonego 

do świadczenia usług opiekuńczo-bytowych dla 30 osób,

- budowa dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, obsługującego wszystkie 3 kondygnacje,

- budowa parkingu, w tym miejsc postojowych przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych,

-  zagospodarowanie terenu zielonego.

Zakres projektu obejmuje również: opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, promocja projektu.

Obiekt posiadać będzie 13 pokoi 2 i 3 osobowych z łazienkami, gabinet 

lekarski, gabinet odnowy, dyżurkę pielęgniarską, salę opiekunek, 2 

pomieszczenia socjalne, salę do gimnastyki i rehabilitacji, salę do zabiegów 

fizykoterapii, salę pobytu dziennego, telewizyjną, do terapii zajęciowej 

grupowej, pomieszczenie do odpoczynku, jadalnię, kuchnię.

Skala oddziaływania projektu obejmuje 

mieszkańców Gminy Głuszyca oraz 

okolicznych gmin. Projekt skierowany 

jest do osób niesamodzielnych ze 

względu na wiek, stan zdrowia i 

niepełnosprawność.

Projekt przyczyni się do:

- stworzenia spójnego systemu 

całodobowej opieki nad osobami 

niesamodzielnymi w gminie Głuszyca,

- dostępności w najbliższym otoczeniu 

rodziny placówki opiekuńczo-pobytowej, 

czyli placówki wieloosobowego 

całodobowego pobytu  i opieki, w której 

liczba mieszkańców nie jest większa niż 

30 osób, a w której usługi są świadczone 

w sposób zindywidualizowany 

(dostosowany do potrzeb i możliwości 

danej osoby), wymagania organizacyjne 

nie mają pierwszeństwa przed 

indywidualnymi potrzebami 

mieszkańców, a mieszkańcy mają 

wystarczającą kontrolę nad swoim 

życiem i nad decyzjami, które ich 

dotyczą w zakresie funkcjonowania w 

ramach placówki i nie są odizolowani od 

ogółu społeczności lub zmuszeni do 

mieszkania razem.

- budowa dźwigu osobowego dostosowanego 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

obsługującego wszystkie 3 kondygnacje,

- budowa parkingu, w tym miejsc postojowych 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,

               9 000 000,00 

98

Zagospodarowanie terenów 

poprzemysłowych - budowa 

obiektu hotelowego wraz z 

parkingiem                         i 

zielenią urządzoną przy ul. 

Bohaterów Getta 54 w 

Głuszycy

PUH "Kocyk" Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

Głuszyca 58-340 Bohaterów Getta 54
sfera 

techniczna

Trwały rozwój  

gospodarczy Obszaru 

Rewitalizacji

Wzmocnienie funkcji 

turystycznej ma OR

- budowa obiektu hotelowego wraz z przyłączami przeznaczonego pod usługi 

turystyczne, 

- budowa parkingu, w tym miejsc postojowych przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych,

-  zagospodarowanie terenu zielonego.

Zakres projektu obejmuje również: opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, promocja projektu.

Obiekt posiadać będzie pokoje 2 i 3 osobowych z łazienkami, sale 

konferencyjne, gabinety odnowy, kuchnię, pomieszczenia restauracyjne i 

barowe, basen, sale fitness.

zagospodarowanie terenów 

poprzemysłowych, wzrost liczby miejsc 

noclegowych na terenie gminy, nowe 

miejsca pracy w branży turystycznej

miejsca postojowe dla osób z 

niepełnosprawnościami, winda w obiekcie
             20 000 000,00 
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REWITALIZACJA 

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. 

WŁÓKNIARZY 1 W 

GŁUSZYCY

WSPÓLNOTA 

MIESZKANIOWA 

PRZY UL.  

WŁÓKNIARZY 1  W 

GŁUSZYCY

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

GŁUSZYCA 58-340 WŁÓKNIARZY 1
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

POPRAWA JAKOŚCI I KOMFORTU ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW ORAZ ESTETYKI 

BUDYNKU

MONTAŻ LAMP Z CZUJNIKAMI RUCHU                   200 000,00 
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REWITALIZACJA 

NIERUCHOMOŚCI PRZY 

UL.NIECAŁEJ 4 W GŁUSZYCY

WSPÓLNOTA 

MIESZKANIOWA 

PRZY UL.  NIECAŁEJ 4 

W GŁUSZYCY

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

GŁUSZYCA 58-340 NIECAŁA 4
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

POPRAWA JAKOŚCI I KOMFORTU ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW ORAZ ESTETYKI 

BUDYNKU

MONTAŻ LAMP Z CZUJNIKAMI RUCHU                   350 000,00 
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REWITALIZACJA 

NIERUCHOMOŚCI PRZY 

ULWŁÓKNIARZY 5 W 

GŁUSZYCY

NIERUCHOMOŚCI 

PRZY 

ULWŁÓKNIARZY 5 W 

GŁUSZYCY

Nie

n
ie

 d
o

ty
cz

y

GŁUSZYCA 58-340 WŁÓNKIARZY 5
sfera 

techniczna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Modernizacja przestrzeni 

publicznej i jej 

dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców

REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

POPRAWA JAKOŚCI I KOMFORTU ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW ORAZ ESTETYKI 

BUDYNKU

MONTAŻ LAMP Z CZUJNIKAMI RUCHU                   200 000,00 
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Zagospodarowanie terenów 

poprzemysłowych – poprzez 

nadanie im nowych funkcji 

społecznych i 

mieszkaniowych przy ul. 

Sienkiewicza 73A  w 

Głuszycy

PUH „KOCYK” 

Andrzej Koc
Tak

G
m

in
a 

G
łu

sz
yc

a

P
ar

af
ia

 R
zy

m
sk

o
ka

to
lic

ka
 p

w
. C

h
ry

st
u

sa
 K

ró
la

Głuszyca 58-340 Sienkiewicza 73a

sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna

Zrównoważony rozwój 

Obszaru Rewitalizacji i jego 

dostosowanie do wyzwań 

cywilizacyjnych

Rozwój wysokiej jakości 

infrastruktury 

społecznej

- adaptacja budynku biurowego na potrzeby Centrum Aktywności Seniora 

(remont pomieszczeń, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, remont dachu, 

termomodernizacja, budowa centralnego ogrzewania wraz z montażem źródła 

ciepła OZE),

- budowa Sali wielofunkcyjnej wraz z przyłączami przeznaczonej pod usługi 

społeczne ( m.in. sale konferencyjne, zaplecze sanitarne, zaplecze kuchenne, 

strefa SPA, basen, sale ćwiczeń, rehabilitacji itp.),

- budowa domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej,

- budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego,

- budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, gazowej, montaż 

paneli fotowoltaicznych,

- budowa placów postojowych, w tym miejsc postojowych przeznaczonych dla 

osób niepełnosprawnych,

-  zagospodarowanie terenu zielonego – dojścia, boksy śmietnikowe, elementy 

małej architektury, zieleń niska i wysoka,

Zakres projektu obejmuje również: opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, promocję projektu.

Nadanie nowych funkcji terenom 

poprzemysłowym, przywrócenie ich dla 

społeczności lokalnej.

Poprawa stanu technicznego zasobów 

mieszkaniowych, poprawa efektywności 

energetycznej budynków, poprawa  

wizerunku gminy, uzyskanie 

towarzyszących korzyści 

środowiskowych.

W miarę możliwości dojścia zrealizowane w 

taki sposób by usprawnić poruszanie się 

osobom z niesprawnością ruchową, informacje 

na budynkach w wyraźnych kolorach, ew. 

napisy alfabetem braille’a, w obiekcie winda, 

posadzki antypoślizgowe

             30 000 000,00 
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