
 
Projekt nr 1 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawierciu informuje, że w dniu 13 maja 2020 roku podpisała 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w  Katowicach 

Umowę  o  dofinansowanie  (nr  POIS.01.07.01-00-0004/19)  na realizację projektu pn.: 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w zasobach  SM  Hutnik  

w  Zawierciu  z  wykorzystaniem  instalacji  OZE  oraz  Inteligentnego Systemu  Zarządzania  

Energią”  finansowaną  w  ramach  działania  POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji 

na terenie województwa śląskiego, osi priorytetowej POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności 

gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.  

Celem  projektu  jest  zmniejszenie  emisyjności  gospodarki  poprzez  znaczącą  poprawę 

efektywności energetycznej budynków. 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 4budynkówwielorodzinnych w 

Zawierciu, w województwie śląskim. Termin realizacji projektu zaplanowany jest od 30 maja 

2019roku do 31 grudnia 2023 roku. Całkowita wartośd projektu wynosi 3 132 005,00 PLN, w tym 

wartośd dofinansowania wynosi 2 083 095,78 PLN.  

Efektem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej i wizualnej budynku, 

ograniczenie  ich  energochłonności,  obniżenie  kosztów  eksploatacji,  a  także  zwiększenie 

świadomości ekologicznej mieszkaoców osiedla.  

Projekt nr 2 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawierciu informuje, że w dniu 27 stycznia 2021 roku  

podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą  w  

Katowicach Umowę  o  dofinansowanie  (nr  POIS.01.07.01-00-0002/20)  na realizację  projektu pn.: 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych będących w  zasobach  SM  Hutnik  

w  Zawierciu  z  wykorzystaniem  instalacji  OZE  oraz  Inteligentnego  Systemu  Zarządzania  Energią 

– etap 2”  finansowaną  w  ramach  działania  POIS.01.07.00 –  Kompleksowa likwidacja niskiej emisji 

na terenie województwa śląskiego, osi priorytetowej  POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności 

gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 - 2020.   

Celem  projektu  jest  zmniejszenie  emisyjności  gospodarki  poprzez  znaczącą  poprawę  

efektywności energetycznej budynków. 



 
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 4 budynków wielorodzinnych w  

Zawierciu, w województwie śląskim. Termin realizacji projektu zaplanowany jest od 01 lipca 2022 

roku do 31 grudnia 2023 roku. Całkowita wartośd projektu wynosi3 353 188,00PLN, w  tym wartośd 

dofinansowania wynosi 2 256 671,33PLN.   

Efektem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej i wizualnej budynku,  

ograniczenie  ich  energochłonności,  obniżenie  kosztów  eksploatacji,  a  także  zwiększenie  

świadomości ekologicznej mieszkaoców osiedla.   

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik” w Zawierciu 

projektów  pn.:  „Kompleksowa  termomodernizacja  budynków  wielorodzinnych  będących  w 

zasobach  SM  Hutnik  w  Zawierciu  z  wykorzystaniem  instalacji  OZE  oraz  Inteligentnego Systemu  

Zarządzania  Energią”nr  POIS.01.07.01-00-0004/19 oraz „Kompleksowa  termomodernizacja  

budynków  wielorodzinnych  będących  w  zasobach  SM  Hutnik  w  Zawierciu  z  wykorzystaniem  

instalacji  OZE  oraz  Inteligentnego  Systemu  Zarządzania  Energią”  - etap 2” nr POIS.01.07.01-00-

0002/20 w  ramach  poddziałania  1.7.1 ,,Wspieranie  efektywności  energetycznej  w  budynkach  

mieszkalnych  na  terenie województwa  śląskiego,  Infrastruktura  i  Środowisko''  oś  priorytetowa  I  

,,Zmniejszenie emisyjności  gospodarki''  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  

2014-2020 współfinansowanego  ze  środków  pochodzących  z  Unii  Europejskiej,  z  Programu 

Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko,  uprzejmie  informujemy  o  funkcjonowaniu 

mechanizmu  umożliwiającego  sygnalizowanie  o  potencjalnych  nieprawidłowościach  lub 

nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą 

narzędzia  informatycznego  umożliwiającego  przekazanie  informacji  o  podejrzeniu wystąpienia 

nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: specjalny adres  e-mail  

(naduzycia.POIS@mr.gov.pl)  lub  elektroniczny  system  zgłoszeo  za pośrednictwem dedykowanej 

strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci). 



 
 

DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE 
ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z ELEWACJI 

BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY 
UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 77 I 79  

W ZAWIERCIU ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW 
  

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawierciu na pod-
stawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0576/19-00 z dnia 
04.09.2020r. realizuje projekt pod nazwą: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie 
odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowa-
nych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i 79 w Zawierciu oraz termo-
modernizacja budynków”.  
Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego                      
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska                         
i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2. Gospodarka odpadami, Poddziała-
nie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT.  
Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu: 

Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest poprzez ich demontaż z elewacji budynków i unieszkodliwienie poprzez                 
składowanie wraz z termomodernizacją obiektów 

  

Planowane efekty: 

- Usunięcie i unieszkodliwienie 56,47 Mg wyrobów zawierających azbest 

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 47,3% 

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są 
konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery. 

Wartość projektu według audytu: 817.750,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 695.087,50 zł 

Planowany okres realizacji projektu: 2021-03-01 - 2022-12-31 

  

 


