
Wykaz przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną zrealizowanych w  

latach 2018-2020 

 

ROK 2018 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu – Pałacyk w Kromołowie, 

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu – Szkoła Podstawowa nr 6, 

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu – Szkoła Podstawowa nr 14, 

4. Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 35, 

5. Budowa łącznika pomiędzy ulicą Inwestycyjną, a ulicą Cerefisko w Zawierciu – zabudowano:  

- oprawy oświetleniowe typu LED na słupach – 4 szt., 

6. Modernizacja placu zabaw w Parku Mickiewicza – zabudowano:   

- oprawy oświetleniowe typu LED na słupach – 11 szt.  

 

ROK 2019 

1. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego  - zakup 15szt. autobusów 

miejskich wyposażone w silnik spełniający normę Euro 6, 

2. Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I Pałacyk Szymańskiego, 

3. Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 35, 

4. Budowa oświetlenia ulicznego – ulicy Suliny w Zawierciu – zabudowano:  

- oprawy oświetleniowe typu LED na słupach – 3 szt., 

5. Budowa oświetlenia ulicznego – ulicy Ostańcowej w Zawierciu – zabudowano:  

- oprawy oświetleniowe typu LED na słupach – 1 szt., 

6. Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej – etap IV:  

- oprawy oświetleniowe typu LED na słupach – 32 szt. 

 

ROK 2020 

1. Rewitalizacja zdegradowanego  budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na 

mieszkania wspomagane i chronione (Niedziałkowskiego 22), 

2. Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ  

w Zawierciu, 

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy 

ul. Olendry 10 w Zawierciu – Blanowicach, 

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy  

ul. Kolorowej 41 w Zawierciu – Łośnicach, 



5. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki 

Miejskiej  przy ul. Powstańców Śląskich 6 w Zawierciu, 

6. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike & Ride oraz wdrożenie 

systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu, 

7. Przebudowa odcinka ulicy Polskiej od skrzyżowania z ulicą Łośnicką przez remont kapitalny 

chodników na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przechodnią do skrzyżowania z ulicą Sienkiewcza 

zabudowano: 

- oprawy oświetleniowe typu LED na słupach – 13 szt. 

- oprawy oświetleniowe typu LED na słupach – 4 szt. (wymiana), 

8.  Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Etap IV odcinek od km. 4+983,50 

rondo na skrzyżowaniu DW 796 zabudowano: 

 - oprawy oświetleniowe typu LED na słupach – 13 szt.  

9.  Przebudowa odcinka ulicy Dojazd wraz z ulicą Dojazd wraz z budową miejsc parkingowych 

zabudowano: 

 - oprawy oświetleniowe typu LED na słupach – 4 szt. 

 - zasilanie lamp fotowoltaicznych – 4 szt., 

10. Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ulic F. Szymańskiego, M. Niedziałkowskiego i Bohaterów 

Westerplatte zabudowano: 

 - oprawy oświetleniowe typu LED na słupach – 6 szt. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


