
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Prezydenta

Miasta Wałbrzycha "Ocena aktualności 

i stopnia realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 

2016-2025"

Numeracja Lp.

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

partnera projektu

Tytuł projektu

Sposób oceny rezultatów 

projektu w odniesieniu 

do celów rewitalizacji

Prognozowane produkty i rezultaty / 

wskaźnik projektowy oceny stopnia 

realizacji GPR

Przedmiot projektu, zakres 

prowadzonych prac

Miejsce realizacji 

projektu

Lokalizacja na 

obszarze 

rewitalizacji

Szacowana wartość 

projektu (PLN)

Źródło 

finansowania

Planowany 

okres 

realizacji

Klasyfikacja 

projketu 

zgodnie z 

SZOOP RPO 

WD 2014-

2020

Zgodność 

z celami 

GPR

Ocena stanu projektów 

C1.1(1) 1 Gmina Wałbrzych

Program 

Mikrograntów-

 I edycja

Liczba działań 

inicjowanych przez lub 

zrealizowanych z 

udziałem mieszkańców 

na obszarze rewitalizacji 

(otwarte konkursy 

ofert/mikrogranty). 

Pomiar w oparciu o 

sprawozdania końcowe z 

realizacji mikrograntów

Produkty: Liczba działań inicjowanych 

przez lub zrealizowanych z udziałem 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

(otwarte konkursy ofert/mikrogranty) - 

20

Rezultaty: Liczba mieszkańców obszaru 

rewitalizacji objętych działaniami integracji 

społecznej - 200 os.

Finansowanie przedsięwzięć, 

których celem będzie poprawa 

jakości życia i podniesienie 

aktywności mieszkańców we 

wszystkich podobszarach 

rewitalizacji miasta Wałbrzych. 

Mikrogranty wyniosą od 500 zł do 

2000 zł. Zakłada się przyznanie co 

najmniej jednego grantu w 

każdym podobszarze 

rewitalizacji,

Obszar 

rewitalizacji 

Miasta 

Wałbrzycha

Podobszar: Biały 

Kamień, Stary 

Zdrój, 

Śródmieście, 

Sobięcin, Nowe 

Miasto, Podgórze

51 242,17

Dotacja UE 

FS POPT 

(43.555,84), 

budżet państwa 

(7.686,33)

2017 _ CEL 1

Projekt zakończony.

1. Liczba działań inicjowanych przez lub zrealizowanych z udziałem 

mieszkańców obszaru rewitalizacji (otwarte konkursy 

ofert/mikrogranty) - 23

2. Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji objętych działaniami 

integracji społecznej - 865 os.

C1.1(2) 2 Gmina Wałbrzych

Program 

Mikrograntów- II 

edycja

Liczba działań 

inicjowanych przez lub 

zrealizowanych z 

udziałem mieszkańców 

na obszarze rewitalizacji 

(otwarte konkursy 

ofert/mikrogranty). 

Pomiar w oparciu o 

sprawozdania końcowe z 

realizacji mikrograntów

Produkty: Liczba działań inicjowanych 

przez lub zrealizowanych z udziałem 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

(otwarte konkursy ofert/mikrogranty) - 

20

Rezultaty: Liczba mieszkańców obszaru 

rewitalizacji objętych działaniami integracji 

społecznej - 200 os.

Finansowanie przedsięwzięć, 

których celem będzie poprawa 

jakości życia i podniesienie 

aktywności mieszkańców we 

wszystkich podobszarach 

rewitalizacji miasta Wałbrzych. 

Mikrogranty wyniosą od 500 zł do 

2000 zł. Zakłada się przyznanie co 

najmniej jednego grantu w 

każdym podobszarze 

rewitalizacji,

Obszar 

rewitalizacji 

Miasta 

Wałbrzycha

Podobszar: Biały 

Kamień, Stary 

Zdrój, 

Śródmieście, 

Sobięcin, Nowe 

Miasto, Podgórze

53 670,36

Dotacja UE 

FS POPT 

(45.619,81), 

budżet państwa 

(8.050,55)

2018 _ CEL 1

Projekt zakończony.

1. Liczba działań inicjowanych przez lub zrealizowanych z udziałem 

mieszkańców obszaru rewitalizacji (otwarte konkursy 

ofert/mikrogranty) - 21

2. Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji objętych działaniami 

integracji społecznej - 1135 os.

C1.1(3) 3 Gmina Wałbrzych

Program 

Mikrograntów- III 

edycja

Liczba działań 

inicjowanych przez lub 

zrealizowanych z 

udziałem mieszkańców 

na obszarze rewitalizacji 

(otwarte konkursy 

ofert/mikrogranty). 

Pomiar w oparciu o 

sprawozdania końcowe z 

realizacji mikrograntów

Produkty: Liczba działań inicjowanych 

przez lub zrealizowanych z udziałem 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

(otwarte konkursy ofert/mikrogranty) - 

20

Rezultaty: Liczba mieszkańców obszaru 

rewitalizacji objętych działaniami integracji 

społecznej - 200 os.

Finansowanie przedsięwzięć, 

których celem będzie poprawa 

jakości życia i podniesienie 

aktywności mieszkańców we 

wszystkich podobszarach 

rewitalizacji miasta Wałbrzych. 

Mikrogranty wyniosą od 500 zł do 

2000 zł. Zakłada się przyznanie co 

najmniej jednego grantu w 

każdym podobszarze 

rewitalizacji,

Obszar 

rewitalizacji 

Miasta 

Wałbrzycha

Podobszar: Biały 

Kamień, Stary 

Zdrój, 

Śródmieście, 

Sobięcin, Nowe 

Miasto, Podgórze

53 588,95

Dotacja UE FS 

POPT (4.750,61), 

budżet państwa 

(838,34) środki 

własne gminy 

(48.000)

2019 _ CEL 1

Projekt zakończony.

1. Liczba działań inicjowanych przez lub zrealizowanych z udziałem 

mieszkańców obszaru rewitalizacji (otwarte konkursy 

ofert/mikrogranty) - 19

2. Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji objętych działaniami 

integracji społecznej - 1280 os.
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C1.1(4) 4 Gmina Wałbrzych

Program 

Mikrograntów-edycje 

IV-IX

Liczba działań 

inicjowanych przez lub 

zrealizowanych z 

udziałem mieszkańców 

na obszarze rewitalizacji 

(otwarte konkursy 

ofert/mikrogranty). 

Pomiar w oparciu o 

sprawozdania końcowe z 

realizacji mikrograntów

Produkty: Liczba działań inicjowanych 

przez lub zrealizowanych z udziałem 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

(otwarte konkursy ofert/mikrogranty) - 

20 (rocznie)

Rezultaty: Liczba mieszkańców obszaru 

rewitalizacji objętych działaniami integracji 

społecznej - 200 os. (rocznie)

Finansowanie przedsięwzięć, 

których celem będzie poprawa 

jakości życia i podniesienie 

aktywności mieszkańców we 

wszystkich podobszarach 

rewitalizacji miasta Wałbrzych. 

Mikrogranty wyniosą od 500 zł do 

2000 zł. Zakłada się przyznanie co 

najmniej jednego grantu w 

każdym podobszarze 

rewitalizacji,

Obszar 

rewitalizacji 

Miasta 

Wałbrzycha

Podobszar: Biały 

Kamień, Stary 

Zdrój, 

Śródmieście, 

Sobięcin, Nowe 

Miasto, Podgórze

250 000,00
Środki własne 

gminy
2020-2025 _ CEL 1

Projekt w trakcie realizacji od 2020 roku 

Rok 2020 

1. Liczba działań inicjowanych przez lub zrealizowanych z udziałem 

mieszkańców obszaru rewitalizacji (otwarte konkursy 

ofert/mikrogranty) - 12

2. Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji objętych działaniami 

integracji społecznej - 1058 os.

C1.8(1) 5

  Fundacja Rozwoju 

Ekonomii 

Społecznej/ 

Regionalne 

Centrum 

Wspierania 

Inicjatyw 

Pozarządowych/ 

Gmina Wałbrzych 

Nie emigruję, tu 

zostaję

Liczba osób, które wzięły 

udział w programie, w 

celu zwiększenia 

możliwości zatrudnienia 

osób bezrobotnych. 

Pomiar w oparciu o 

sprawozdania końcowe z 

realizacji projektu

Produkty: Liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie - 112 

os.

Rezultaty: liczba osób pracujących po 

opuszczeniu programu - 25 os.

W ramach wsparcia 

przewidzianego w projekcie 

osoby otrzymały: -

wsparcie/doradztwo coacha, 

psychologa/doradcy 

zawodowego, -indywidualny plan 

rozwoju, -udział w zajęciach 

Klubu Wolontariusza uczestników 

projektu i ich rodzin, -kurs 

kompetencji społecznych, -

szkolenie/kurs podnoszący 

kompetencje lub kwalifikacje 

zawodowe (stypendium 

szkoleniowe), -staż zawodowy i 

stypendium stażowe.

Obszar 

rewitalizacji 

Miasta 

Wałbrzycha

Podobszar: Biały 

Kamień, Stary 

Zdrój, 

Śródmieście, 

Sobięcin, Nowe 

Miasto, Podgórze

2 608 894,95

Dotacja UE EFS 

RPO WD (2.476. 

654,95), wkład 

własny 

(132.240,00)

2016-2018 LISTA B cel 1

Projekt zakończony.

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie - 135 os.

Rezultaty: liczba osób pracujących po opuszczeniu programu - 67 os.

C1.8(2) 6

Powiat Wałbrzyski/

Powiatowy Urząd 

Pracy 

w Wałbrzychu

„Aktywizacja osób 

młodych 

pozostających bez 

pracy w powiecie 

wałbrzyskim 

ziemskim i 

wałbrzyskim 

grodzkim (II)”

„Aktywizacja osób 

powyżej 30 roku życia 

pozostających bez 

pracy w powiecie 

wałbrzyskim 

ziemskim i 

wałbrzyskim 

grodzkim (II)”

Udzielanie 

dofinansowań z 

Funduszu Pracy

Liczba osób 

bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale 

bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie, 

w celu zwiększenia 

możliwości zatrudnienia. 

Pomiar w oparciu o 

raporty/sprawozdawczoś

ć PUP.

Produkty: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem 

w programie - 30

Wskaźniki produktu: 1. L. os. bezrobot., które 

otrzymały bezzwrotne śr. na podjęcie działal. 

gospod. w programie – 30.

2. Liczba os. bezrobot., które otrzymały 

bezzwrotne śr. na podjęcie działal. gospod. w 

programie wg m. zamieszkania na terenie ob. 

rewitalizacji – 15.

3. L. os. bezrobot., które otrzymały bezzwrotne 

śr. na podjęcie działal. gospod. w programie wg 

miejsca prowadzenia działal. na terenie ob. 

rewitalizacji – 30.

4. L. utworzonych przedsiębiorstw przez os. 

bezrobotne na podstawie jednorazowych śr. na 

rozpoczęcie działal. gospod.j na terenie ob. 

rewitalizacji – 15.

Wskaźniki rezultatu: 1. L. os. pracujących po 

opuszczeniu programu obliczana na podstawie 

liczby os. bezrob. które otrzymały bezzwrotne 

środki na podjęcie działal. gospod.w programie – 

30.

2. L. os. pracujących po opuszczeniu programu 

obliczana na podstawie liczby os. bezrob. które 

otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działal.i 

gospod.w programie wg miejsca zamieszkania na 

terenie ob. rewitalizacji – 15.

3. L. os.b prac. po opuszczeniu programu 

obliczana na podst. liczby os. bezrob. które 

otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działal. 

gospod.w programie wg miejsca prowadzenia 

działal. na terenie ob. rewitalizacji – 30.

4. L. utwo. m. pracy w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działal. gospod.– 15.

5. L. zarejestr.h podm.w gospod. (dane na 

podstawie CEIDG) – 30.

Przedmiotem projektu jest 

zwiększenie aktywności 

ekonomicznej 

i społecznej mieszkańców, 

zwiększenie ilości podmiotów 

gospodarczych, ożywienie 

gospodarcze, utworzenie nowych 

miejsc pracy, mobilność 

pracowników, zwiększenie 

atrakcyjności i konkurencyjności 

regionu. 

Zakres działań:

1. Poradnictwo zawodowe dla 30 

osób,

2. Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej dla 30 osób.

Obszar 

rewitalizacji 

Miasta 

Wałbrzycha

Podobszar: Biały 

Kamień, Stary 

Zdrój, 

Śródmieście, 

Sobięcin, Nowe 

Miasto, Podgórze

600 000,00

Dotacja UE EFS 

RPO WD 

(510.000,00), 

wkład krajowy 

(90.000,00)

01.01.2016 

– 

31.12.2016

LISTA B CEL 1

Projekt zakończony.

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie - 197 os. z OR 
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C1.8(3) 7

Powiat Wałbrzyski/

Powiatowy Urząd 

Pracy 

w Wałbrzychu

„Aktywizacja osób 

młodych 

pozostających bez 

pracy w powiecie 

wałbrzyskim 

ziemskim i 

wałbrzyskim 

grodzkim (III)”

„Aktywizacja osób 

powyżej 30 roku życia 

pozostających bez 

pracy w powiecie 

wałbrzyskim 

ziemskim i 

wałbrzyskim 

grodzkim (III)”

„Aktywizacja osób 

powyżej 30 roku życia 

pozostających bez 

pracy w powiecie 

wałbrzyskim 

ziemskim i 

wałbrzyskim 

grodzkim (IV)”

Udzielanie 

dofinansowań z 

Funduszu Pracy

Liiczba osób 

bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale 

bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie, 

w celu zwiększenia 

możliwości zatrudnienia. 

Pomiar w oparciu o 

raporty/sprawozdawczoś

ć PUP.

Produkty: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem 

w programie - 60

Wskaźniki produktu: 1. L. os. bezrob., które 

otrzymały bezzwrotne śr. na podjęcie działal. 

gospod. w programie – 30.

2. L. os. bezrob., które otrzymały bezzwrotne śr. 

na podjęcie działal. gospod. w programie wg 

miejsca zamieszkania na terenie obszaru 

rewitalizacji – 15.

3. L. os. bezrobotnych, które otrzymały 

bezzwrotne śr. na podjęcie działal. gospod. w 

programie wg miejsca prowadzenia działalności 

na terenie ob. rewitalizacji – 30.

4. L. utworzonych przedsiębiorstw przez os. 

bezrobotne na podstawie jednorazowych śr. na 

rozpoczęcie działal. gospod. na terenie ob. 

rewitalizacji – 15.

Wskaźniki rezultatu: 1. L. os. pracujących po 

opuszczeniu programu obliczana na podstawie 

liczby osób bezrobotnych które otrzymały 

bezzwrotne śr. na podjęcie działal. gospod. w 

programie – 30.

2. L. os. pracujących po opuszczeniu programu 

obliczana na podstawie l. os. bezrobot. które 

otrzymały bezzwrotne śr. na podjęcie działal. 

gospod. w programie wg miejsca zamieszkania na 

terenie ob. rewitalizacji – 15.

3. L. os. pracujących po opuszczeniu programu 

obliczana na podstawie l. os. bezrob. które 

otrzymały bezzwrotne śr. na podjęcie działal. 

gospod. w programie wg m. prowadzenia działal.  

na terenie ob. rewitalizacji – 30.

4. L. utworzonych m. pracy w ramach udzielonych 

z EFS środków na podjęcie działal. gospod. – 15.

5. L. zarejestrowanych podm. gospod. (dane na 

podstawie CEIDG) – 30.

Przedmiotem projektu jest 

zwiększenie aktywności 

ekonomicznej 

i społecznej mieszkańców, 

zwiększenie ilości podmiotów 

gospodarczych, ożywienie 

gospodarcze, utworzenie nowych 

miejsc pracy, mobilność 

pracowników, zwiększenie 

atrakcyjności i konkurencyjności 

regionu. 

Zakres działań:

1. Poradnictwo zawodowe dla 60 

osób,

2. Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej dla 60 osób.

Obszar 

rewitalizacji 

Miasta 

Wałbrzycha

Podobszar: Biały 

Kamień, Stary 

Zdrój, 

Śródmieście, 

Sobięcin, Nowe 

Miasto, Podgórze

1 200 000,00

Dotacja UE EFS 

RPO WD 

(1.020.000,00), 

wkład krajowy 

(180.000,00)

01.01.2017 

– 

31.12.2018

LISTA B CEL 1

Projekt zakończony.

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie - 315 os. z OR 

C1.8(4) 8

Powiat Wałbrzyski/

Powiatowy Urząd 

Pracy 

w Wałbrzychu

„Aktywizacja osób 

młodych 

pozostających bez 

pracy w powiecie 

wałbrzyskim 

ziemskim i 

wałbrzyskim 

grodzkim (IV)”

 „Aktywizacja osób 

powyżej 30 roku życia 

pozostających bez 

pracy w powiecie 

wałbrzyskim 

ziemskim i 

wałbrzyskim 

grodzkim (V)”

Udzielanie 

dofinansowań z 

Funduszu Pracy

Liiczba osób 

bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale 

bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie, 

w celu zwiększenia 

możliwości zatrudnienia. 

Pomiar w oparciu o 

raporty/sprawozdawczoś

ć PUP.

Produkty: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem 

w programie - 30 

Wskaźniki produktu:

1. Liczba os. bezrobot., które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działal. gospod. w 

programie – 20.

2. Liczba os. bezrobot., które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działal.  gospod. w 

programie wg miejsca zamieszkania na terenie 

ob. rewitalizacji – 10.

3. Liczba os. bezrobot., które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działal. gospod. w 

programie wg miejsca prowadzenia działal. na 

terenie ob. rewitalizacji – 20.

4. Liczba utworzonych przedsiębiorstw przez os. 

bezrobotne na podstawie jednorazowych 

środków na rozpoczęcie działal. gospod. na 

terenie ob. rewitalizacji – 10.

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba os. pracujących po opuszczeniu 

programu obliczana na podstawie liczby os. 

bezrobot. które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działal. gospod. w programie – 20.

2. Liczba os. pracujących po opuszczeniu 

programu obliczana na podstawie liczby os. 

bezrobot. które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działal. gospod. w programie wg miejsca 

zamieszkania na terenie ob. rewitalizacji – 10.

3. Liczba os. pracujących po opuszczeniu 

programu obliczana na podstawie liczby os. 

bezrobot. które otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działal. gospod. w programie wg miejsca 

prowadzenia działal. na terenie ob. rewitalizacji – 

20.

4. Liczba utworzonych m. pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie działal. 

gospod. – 10.

5. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospod. 

(dane na podstawie CEIDG) – 20.

Przedmiotem projektu jest 

zwiększenie aktywności 

ekonomicznej 

i społecznej mieszkańców, 

zwiększenie ilości podmiotów 

gospodarczych, ożywienie 

gospodarcze, utworzenie nowych 

miejsc pracy, mobilność 

pracowników, zwiększenie 

atrakcyjności i konkurencyjności 

regionu. 

Zakres działań:

1. Poradnictwo zawodowe dla 20 

osób,

2. Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej dla 20 osób.

Obszar 

rewitalizacji 

Miasta 

Wałbrzycha

Podobszar: Biały 

Kamień, Stary 

Zdrój, 

Śródmieście, 

Sobięcin, Nowe 

Miasto, Podgórze

400 000,00

Dotacja UE EFS 

RPO WD 

(340.000,00), 

wkład krajowy 

(60.000,00)

01.01.2019 

– 

31.12.2019

LISTA B CEL 1

Projekt zakończony.

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie - 20 os. z OR 

Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Strona 3 z 100



C1.8(5) 9
Fundacja 

„Merkury”

Centrum Aktywności 

Socjalnej

Liiczba osób 

bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale 

bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie. 

Pomiar w oparciu o 

sprawozdanie końcowe z 

realizacji projektu.

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

Produkty: Liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie - 50 os.

Produkty projektu:

1. Liczba utworzonych i funkcjonujących 

KIS: 1

2. Liczba utworzonych i funkcjonujących 

placówek wsparcia rodziny: 1

3. Liczba utworzonych i funkcjonujących 

placówek opieki nad osobami 

niesamodzielnymi: 1

4. Liczba utworzonych i funkcjonujących 

placówek wsparcia osób 60+: 1

5. Liczba osób objętych wsparciem w 

ramach CAS: 150

Rezultaty projektu:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

ukończeniu projektu: 30

2. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, którzy podjęli działania 

mające poprawić ich sytuację społeczną 

(efektywność społeczna) 80

3. Liczba osób z rodzin osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem: 80

4. Liczba osób pow. 60 r.ż. objętych 

wsparciem w programie 40.

1. Prowadzenie Klubu Integracji 

Społecznej

2. Prowadzenie placówki 

wspierania rodziny 

3. Realizacja usług opiekuńczych 

– kształcenie opiekunów osób 

zależnych, animowanie usług 

opiekuńczych w oparciu o usługi 

realizowane w środowisku 

lokalnym, realizacja działań 

opiekuńczych dla osób 

niepełnosprawnych i osób 

zależnych, prowadzenie 

dziennego domu pobytu 

4. Realizacja usług opiekuńczych i 

edukacyjnych dla osób starszych 

– organizacja zadań dla osób 

pow. 60 roku życia, edukacyjnych, 

zdrowotnych, profilaktycznych i 

kulturowych.

Wałbrzych, ul. 

Władysława 

Reymonta 32 (nr. 

działki 

ewidencyjnej: 98)

Podobszar 

Podgórze
1 000 000,00

Dotacja UE EFS 

RPO  WD 

(850.000), wkład 

własny (150.000)

2017 – 2025 LISTA B CEL 1
Projekt niezrealizowany. Brak informacji o stanie realizacji 

projektu. 

C2.1(1) 10

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

Al. Wyzwolenia 6 w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych budynku 

wielorodzinnego przy 

ul. Al. Wyzwolenia 6 

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty:  Ilość osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury w skali 

roku - 12

Remont elewacji budynku, 

wymiana drzwi wejściowych do 

budynku i stolarki okiennej na 

strychu

ul. Al. 

Wyzwolenia 6 w 

Wałbrzychu nr 

działki 24/1 

obręb 

Śródmieście nr 27

Podobszar 

Śródmieście
140 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (77.000), 

wkład własny 

(63.000)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C2.1(2) 11

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Aleksandra 

Fredry 4 

W Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych budynku 

wielorodzinnego przy 

ul. Aleksandra Fredry 

4 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty:  Ilość osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury w skali 

roku - 14

Remont elewacji budynku, 

wykonanie izolacji pionowej 

budynku

ul. Aleksandra 

Fredry 4 w 

Wałbrzychu nr 

działki  420/2 

obręb Nowe 

Miasto nr 21

Podobszar Nowe 

Miasto
150 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (82.500), 

wkład własny 

(67.500)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C2.1(3) 12

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Józefa 

Piłsudskiego 45 w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych budynku 

wielorodzinnego przy 

ul. Józefa  

Piłsudskiego 45 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty:  Ilość osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury w skali 

roku - 15

Remont elewacji budynku, 

remont klatki schodowej

ul. Józefa 

Piłsudskiego 45 w 

Wałbrzychu nr 

działki 397/1 

obręb Nowe 

Miasto nr 21

Podobszar Nowe 

Miasto
180 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (99.000), 

wkład własny 

(81.000)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 
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C2.1(4) 13

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Młynarskiej 18 

w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych budynku 

wielorodzinnego przy 

ul. Młynarskiej 18 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty:  Ilość osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury w skali 

roku - 12

Remont elewacji budynku, 

remont klatki schodowej

ul. Młynarskiej 18 

w Wałbrzychu nr 

działki 663obręb 

Śródmieście nr 27

Podobszar 

Śródmieście
160 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (88.000), 

wkład własny 

(72.000)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C2.1(5) 14

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Niepodległości 

30 w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych budynku 

wielorodzinnego przy 

ul. Niepodległości 30 

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty:  Ilość osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury w skali 

roku - 11

Remont elewacji budynku, 

remont klatki schodowej

ul. Niepodległości 

30 w Wałbrzychu 

nr działki 279/19 

obręb Podgórze 

nr 33

Podobszar 

Podgórze
145 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (79.750), 

wkład własny 

(65.250)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C2.1(6) 15

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Kossaka 5 w 

Wałbrzychu

Remont ścian 

elewacji frontowej 

oraz bocznej lewej, 

remont balkonów w 

budynku 

mieszkalnym 

wielorodzinnym przy 

ulicy Kossaka 5  w 

Wałbrzychu

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół odbioru prac 

budowlanych 1 szt

( pomiar jeden raz w 

roku) -  na koniec roku.)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty:  Ilość osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury w skali 

roku - 12 / liczba mieszkań w 

wyremontowanym budynku - 31

Zbicie starych tynków na elewacji 

frontowej oraz bocznej,  naprawa 

pęknieć ścian, naprawa 

balkonów, wykonanie nowych 

obróbek blacharskich , wykonanie 

prac towarzyszących koniecznych 

do wykonania przy remoncie 

elewacji  a powstałych w wyniku 

dokonanych odkrywek wykonanie 

nowych tynków, elewacji bocznej 

i frontowej odnowienie malatury.

ul. Kossaka 5, 58-

300 Wałbrzych

Działka nr 547/1

Podobszar 

Śródmieście
200 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (150.000), 

wkład własny 

(50.000)

2020-2025 LISTA A CEL 2 Projekt w trakcie realizacji ze środów własnych - kredyt bankowy.

C2.1(7) 16

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Książęcej 1a w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Książęcej 1a   w 

Wałbrzychu

Sposób pomiaru: 

- Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku n 

koniec roku 

kalendarzowego),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty:  Ilość osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury w skali 

roku - 42

liczba mieszkań w wyremontowanym 

budynku - 23

powierzchnia obiektu objętego 

rewitalizacją (m2) -1112,97 m2

Remont  pokrycia dachu, 

wymiana obróbek blacharskich 

rynien i rur spustowych

Działka nr 670/8  

ul. Książęcej 1a, 

58-300 

Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście
300 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (165.000), 

wkład własny 

(135.000)

2017-2025 LISTA A CEL 2

Projekt zrealizowany ze środków własnych - 

kredyt bankowy.

Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim - 1

C2.1(8) 17

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Dmowskiego 3-5 

w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych kamienicy 

Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Dmowskiego 3-5 w 

Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- protokół odbioru prac 

po wykonanym remoncie 

na podstawie 

dokumentacji 

projektowej,

- liczba mieszkańców, 

która korzysta z 

wyremontowanej 

nieruchomości na 

podstawie wykazu osób 

zamieszkujących ( dane z 

ewidencji administratora)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty:  liczba mieszkań w 

wyremontowanym budynku – 16 szt.

- Powierzchnia obiektu objętego 

rewitalizacją – powierzchnia użytkowa 

budynku – 1052,71 m2.

Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie ok 

– 34 szt.

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian, remont klatki schodowej 

budynek 3 i 5, remont strychu 

budynek nr 5, remont instalacji 

elektrycznej w budynku nr 3

Ul. Dmowskiego 3-

5, 58-300 

Wałbrzych/Działk

a nr 244/1, Obręb 

27 Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
411 606,09

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(221.328,11), 

wkład własny 

(190.277,98)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 427.213,58 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 245.635,96 PLN, wkład własny 181.577,62 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1
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C2.1(9) 18

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Dmowskiego 12 

w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych kamienicy 

Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Dmowskiego 12 w 

Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- protokół odbioru prac 

po wykonanym remoncie 

na podstawie 

dokumentacji 

projektowej,

- liczba mieszkańców, 

która korzysta z 

wyremontowanej 

nieruchomości na 

podstawie wykazu osób 

zamieszkujących ( dane z 

ewidencji administratora)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: liczba mieszkań w 

wyremontowanym budynku – 12 szt.

- Powierzchnia obiektu objętego 

rewitalizacją – powierzchnia użytkowa 

budynku – 819,48 m2.

Rezultaty projektu

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie ok 

– 23 szt.

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian, docieplenie dachu, 

wymiana okienek na strychu, 

wymiana stolarki drzwiowej, 

remont klatki schodowej, remont 

piwnic

Ul. Dmowskiego 

12, 58-300 

Wałbrzych/Działk

a nr 234/2, Obręb 

27 Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
226 182,10

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(124.400,16), 

wkład własny 

(101.781,95)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Wydatki ogółem 289.135,61 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 145.593,40 PLN, wkład własny 143.542.21 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

C2.1(10) 19

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Dojazdowej 1 w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych kamienicy 

Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Dojazdowej 1 w 

Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- protokół odbioru prac 

po wykonanym remoncie 

na podstawie 

dokumentacji 

projektowej,

- liczba mieszkańców, 

która korzysta z 

wyremontowanej 

nieruchomości na 

podstawie wykazu osób 

zamieszkujących ( dane z 

ewidencji administratora)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: liczba mieszkań w 

wyremontowanym budynku – 8 szt.

- Powierzchnia obiektu objętego 

rewitalizacją – powierzchnia użytkowa 

budynku – 478,38 m2.

Rezultaty projektu

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie ok 

– 23 szt.

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian, wymiana okien na klatce 

schodowej, remont dachu, 

wymiana instalacji elektrycznej

Ul. Dojazdowa 1, 

58-300 

Wałbrzych/Działk

a nr125/1 , Obręb 

27 Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
323 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (177.650), 

wkład własny 

(145.350)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C2.1(11) 20

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Lewartowskiego 

3 w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych kamienicy 

Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Lewartowskiego 3 

w Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- protokół odbioru prac 

po wykonanym remoncie 

na podstawie 

dokumentacji 

projektowej,

- liczba mieszkańców, 

która korzysta z 

wyremontowanej 

nieruchomości na 

podstawie wykazu osób 

zamieszkujących ( dane z 

ewidencji administratora)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: liczba mieszkań w 

wyremontowanym budynku – 5 szt.

- Powierzchnia obiektu objętego 

rewitalizacją – powierzchnia użytkowa 

budynku – 294,12 m2.

Rezultaty projektu

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie ok 

– 5 szt.

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian, docieplenie dachu i 

stropodachów, wymiana okienek 

na strychu, osuszenie i 

odwodnienie

Ul. 

Lewartowskiego 

3, 58-300 

Wałbrzych/Działk

a nr 183, Obręb 

27 Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
239 500,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (131.725), 

wkład własny 

(107.775)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C2.1(12) 21

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Niepodległości 

116 w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych kamienicy 

Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Niepodległości 116 

w Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- protokół odbioru prac 

po wykonanym remoncie 

na podstawie 

dokumentacji 

projektowej,

- liczba mieszkańców, 

która korzysta z 

wyremontowanej 

nieruchomości na 

podstawie wykazu osób 

zamieszkujących ( dane z 

ewidencji administratora)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: liczba mieszkań w 

wyremontowanym budynku – 6 szt.

- Powierzchnia obiektu objętego 

rewitalizacją – powierzchnia użytkowa 

budynku – 382, 40 m2.

Rezultaty projektu

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie ok 

– 12 szt.

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian, docieplenie dachu, 

wymiana okienek w częściach 

wspólnych, wymiana stolarki 

drzwiowej, remont piwnic, 

remont instalacji elektrycznej, 

osuszenie i odwodnienie budynku

Ul. Niepodległości 

116, 58-303 

Wałbrzych/Działk

a nr 11, Obręb 33 

Podgórze

Podobszar 

Podgórze
275 540,03

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(131.142,85), 

wkład własny 

(144.397,18)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 322.296,56 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 145.545,78 PLN, wkład własny 176.750,78 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Strona 6 z 100



C2.1(13) 22

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul Kazury 1 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

zdegradowanych 

obszarów

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

12 

Przebudowa dachu, ocieplenie 

elewacji, osuszenie budynku

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

przy ul Kazury 1 

(Kw nr 29888) 

Wałbrzych

Podobszar Nowe 

Miasto
100 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (55.000), 

wkład własny 

(45.000)

2016 – 2025 LISTA A CEL 2 Projekt niezrealizowany- brak środków na realizację.

C2.1(14) 23

Wspólnota 

mieszkaniowa przy 

ul. Rynek 13 w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych kamienicy 

przy ul. Rynek 13 w 

Wałbrzychu – projekt 

obejmujący 

kompleksową 

rewitalizację i 

poprawiający stan 

techniczny, estetykę 

wizualną budynku, 

poprawę warunków 

mieszkaniowych oraz 

wpływający na 

zwiększenie 

atrakcyjności 

przestrzennej 

Śródmieścia 

Wałbrzycha

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- przegląd 

ogólnobudowlany oraz 

przegląd przewodów 

wentylacyjnych 

(wentylacja 

grawitacyjna),

-liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -18

Rezultaty:

Liczba osób zamieszkujących budynek: 33

Remont elewacji z dociepleniem, 

wymiana stolarki okiennej, 

budowa przewodów wentylacji 

grawitacyjnej

ul. Rynek 13 

Wałbrzych dz. nr 

529/1, 529/2 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
700 293,77

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(357.602,62), 

wkład własny 

(342.691,15)

2016 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Wydatki ogółem 740.161,66 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 245.092,46 PLN, wkład własny 495.069,20 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -18

C2.1(15) 24

Wspólnota 

mieszkaniowa przy 

ul. Romana 

Dmowskiego 20 

w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

w kamienicy przy ul. 

Dmowskiego 20 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- przegląd 

ogólnobudowlany oraz 

przegląd przewodów 

wentylacyjnych 

(wentylacja 

grawitacyjna),

-liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  7

Rezultaty:

- Liczba osób zamieszkujących budynek: 12

Remont części wspólnych 

budynku poprzez remont elewacji 

z dociepleniem

ul. Romana 

Dmowskiego 20 

Wałbrzych dz. nr 

229/3 obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
235 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (129.250), 

wkład własny 

(105.750)

2016 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C2.1(16) 25

Wspólnota 

mieszkaniowa, Plac 

Magistracki 8 w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych kamienicy 

przy ul. Plac 

Magistracki 8 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- przegląd 

ogólnobudowlany oraz 

przegląd przewodów 

wentylacyjnych 

(wentylacja 

grawitacyjna),

-liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  8

Rezultaty:

Liczba osób zamieszkujących budynek: 9

Remont części wspólnych 

budynku poprzez remont dachu 

oraz remont instalacji gazowej

ul. Plac 

Magistracki 8 

Wałbrzych dz. nr 

323/1; 323/2 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar Stary 

Zdrój
172 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (94.600), 

wkład własny 

(77.400)

2016 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 
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C2.1(17) 26

Wspólnota 

Mieszkaniowa, ul. 

Jana Brzechwy 3 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynków Wspólnot 

Mieszkaniowych w 

Wałbrzychu przy ulicy 

Jana Brzechwy 3, przy 

ulicy Adama 

Mickiewicza 47-49, 

przy ulicy Młynarskiej 

21 oraz przy ulicy 

Świętej Jadwigi 1 oraz 

przy ulicy Mącznej 4

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 4

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 4

3. Liczba mieszkań w budynku - 38.

Wskaźniki rezultatu: liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury: 86 osób.

Remont i odnowa budynku przy 

ulicy Jana Brzechwy 3, remont i 

odnowa budynku przy ul. Adama 

Mickiewicza 47-49, remont i 

odnowa budynku przy ulicy 

Młynarskiej 21, remont i odnowa 

budynku przy ulicy Świętej 

Jadwigi 1

Wałbrzych przy 

ulicy Jana 

Brzechwy 

3/działka nr 

215/obręb 27 

Śródmieście, przy 

ulicy Adama 

Mickiewicza 47-

49/ działka nr 

64/3, 64/4 obręb 

33 Podgórze, przy 

ul. Młynarskiej 

21/działka nr 

654/obręb 27 

Śródmieście oraz 

przy ul. Świętej 

Jadwigi 1/ działka 

nr 573/3/obręb 

27 Śródmieście, 

Mączna 4  nr 

działki 307/3 / 

obszar 33 

Podgórze

Podobszar 

Śródmieście/  

Podobszar 

Podgórze

1 004 830,07

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(783.213,54), 

wkład własny 

(221.616,53)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony lecz nierozliczony 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 1.279.289,14 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 841.908,48 PLN, wkład własny 437.380,66 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 4

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 4

3. Liczba mieszkań w budynku - 38

C2.1(18) 27

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Beniowskiego 2 

w Wałbrzychu

ul. Słowackiego 12/ 

4 58- 300 

Wałbrzych

Remont ścian wraz z 

dociepleniem  

elewacji w budynku 

mieszkalnym 

wielorodzinnym przy 

ulicy Beniowskiego 2   

w Wałbrzychu

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół  z odbioru prac 

budowlanych

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 14 ztuk

Powierzchnia użytkowa lokali – 692,26  m2

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

21

Zbicie starych tynków na elewacji 

, naprawa pęknieć ścian, 

docieplenie ścian styropianem 

,wykonanie nowych obróbek 

blacharskich , wykonanie nowych 

tynków strukturalnych

Działka nr 115/3

ul. Beniowskiego 

2 , 58-300 

Wałbrzych

Podobszar 

Podgórze
380 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (209.000), 

wkład własny 

(171.000)

2020-2023 LISTA A CEL 2 Projekt w trakcie realizacji ze środów własnych - kredyt bankowy.

C2.1(19) 28

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Pankiewicza 10 

w Wałbrzychu

ul. Słowackiego 12/ 

4 58- 300 

Wałbrzych

Rewitalizacja 

budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Pankiewicza 10 w 

Wałbrzychu

Sposób pomiaru: 

- Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku n 

koniec roku 

kalendarzowego),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 11 

mieszkań,

618,36 m2

Rezultaty

1. liczba osób korzystających z 

budynku/ów zrewitalizowanego/ych - 15 

osób

Remont elewacji budynku wraz z 

dociepleniem ścian od strony 

podwórza

Działka nr 549

ul. Pankiewicza 

10 , 58-300 

Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście
186 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (102.300), 

wkład własny 

(83.700)

2017 -2025 LISTA A CEL 2

Projekt zrealizowany ze środków własnych - 

kredyt bankowy.

Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim - 1

C2.1(20) 29

Wspólnota 

mieszkaniowa przy 

ul. Słowackiego 4/ 

Filharmonia 

Sudecka w 

Wałbrzychu

Modernizacja 

zabytkowej kamienicy

Przy ul. słowackiego 4 

w Wałbrzychu

W ramach programu 

rewitalizacji

Obszaru śródmieścia 

miasta

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

12 

Wykonanie remontu elewacji 

frontowej, docieplenie elewacji 

tylnej, remont klatki schodowej 

budynku

ul. Słowackiego 4, 

58-300 

Wałbrzych

dz. nr 251

Gmina Miejska 

Wałbrzych

nr jedn. Ewid. 

022109_1.0027 

251

Podobszar 

Śródmieście
178 245,59

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(98.035,07), wkład 

własny (80.210,52)

2016 -2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 
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C2.1(21) 30

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Pankiewicza 1 w 

Wałbrzychu

ul. Słowackiego 12/ 

4 58- 300 

Wałbrzych

Remont ścian 

elewacji frontowej 

oraz bocznej   remont 

balkonów w budynku 

mieszkalnym 

wielorodzinnym przy 

ulicy Pankiewicza 1  w 

Wałbrzychu

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół z odbioru prac 

budowlanych

( pomiar jeden raz w 

roku) -  na koniec roku.)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -11 sztuk

Powierzchnia uzytkowa lokali – 786,67 m2

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -20

Zbicie starych tynków na elewacji 

frontowej oraz bocznej naprawa 

pęknieć ścian, naprawa 

balkonów, wykonanie nowych 

obróbek blacharskich , wykonanie 

prac towarzyszących koniecznych 

do wykonania przy remoncie 

elewacji  a powstałych w wyniku 

dokonanych odkrywek wykonanie 

nowych tynków, elewacji bocznej 

i frontowej odnowienie malatury.

Działka nr 548/1

ul. Pankiewicza 1 

, 58-300 

Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście
180 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (99.000), 

wkład własny 

(81.000)

2020-2024 LISTA A CEL 2
Projekt niezrealizowany. Brak środków na realizację.

Nie wykonano aktualizacji kosztorysu.

C2.1(22) 31

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 11 Listopada nr 

172 w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

11 Listopada 172 w 

Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji administratora)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 29

Remont elewacji wraz z 

częściową termomodernizacją 

ściany bocznej i tylnej, wymianą 

stolarki okiennej w częściach 

wspólnych, wykonanie izolacji 

pionowej ścian fundamentowych 

oraz drenażu

58-301 

Wałbrzych, 

ul. 11 Listopada 

172

działka nr 530/1 ; 

obręb nr 26 

Nowe Miasto

Podobszar Nowe 

Miasto
244 442,56

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(134.443,41), 

wkład własny 

(109.999,15)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C2.1(23) 32

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

Al. Wyzwolenia nr 

25 w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Al. Wyzwolenia nr 25 

w Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 16

Remont elewacji wraz z 

termomodernizacją ściany 

bocznej i tylnej, kapitalny remont 

dachu wraz z dociepleniem 

stropodachu

58-300 

Wałbrzych, 

Al. Wyzwolenia 

25

działka nr 206/1 ; 

obręb nr 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
554 076,15

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(304.741,88), 

wkład własny 

(249.334,27)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C2.1(24) 33

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Armii Krajowej 

nr 29 w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Armii Krajowej nr 29 

w Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 16

Remont elewacji

58-302 

Wałbrzych, 

ul. A. Krajowej 

29;

działka nr 155/3 ; 

obręb nr 19 Stary 

Zdrój

Podobszar Stary 

Zdrój
128 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (70.400), 

wkład własny 

(57.600)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 
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C2.1(25) 34

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Armii Krajowej 

26A i 26B w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Armii Krajowej 26A i 

26B w Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 26

Remont dachu nad klatka 26B, 

wykonanie izolacji pionowej ścian 

fundamentowych oraz drenażu 

(od strony północno-zachodniej), 

remont klatek schodowych

58-302 

Wałbrzych, 

ul. Armii Krajowej 

26A i 26B

działka nr 157 ; 

obręb nr 19 Stary 

Zdrój

Podobszar Stary 

Zdrój
226 664,04

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(113.619,10) wkład 

własny 

(113.044,94)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 250.874,24 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 123.676,57 PLN, wkład własny 127.197,67 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

C2.1(26) 35

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Fryderyka 

Chopina nr 14 w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Fryderyka Chopina 14 

w Wałbrzychu - 

projekt obejmujący 

kompleksową 

rewitalizację i 

poprawiający stan 

techniczny, 

efektywność 

energetyczną 

budynku oraz 

poprawę jakości życia 

mieszkańców. 

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 19

Remont elewacji z 

termomodernizacją oraz 

wymianą stolarki w częściach 

wspólnych, remont kapitalny 

dachu wraz z izolacją 

stropodachu

58-301 

Wałbrzych, 

ul. Fryderyka 

Chopina nr 14; 

działka nr 325/1 ; 

obręb nr 21 

Nowe Miasto

Podobszar Nowe 

Miasto
249 838,63

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(159.896,72), 

wkład własny 

(89.941,91)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 293.585,81 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 175.791,36 PLN, wkład własny 117.794,45 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

C2.1(27) 36

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Bolesława 

Chrobrego nr 27 w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Bolesława Chrobrego 

27 w Wałbrzychu – 

projekt obejmujący 

kompleksową 

rewitalizację i 

poprawiający stan 

techniczny 

efektywność 

energetyczną 

budynku oraz 

poprawę jakości życia 

mieszkańców

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 29

Remont elewacji wraz z 

częściową termomodernizacją 

oraz z dociepleniem stropu nad 

ostatnią kondygnacja mieszkań.

58-300 

Wałbrzych, 

ul. B. Chrobrego 

nr 27

działka nr 148/3 ; 

obręb nr 21 

Nowe Miasto

Podobszar 

Śródmieście
281 671,29

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(158.717,22), 

wkład własny 

(122.954,07)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 320.928,87 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 174.496,74 PLN, wkład własny 146.432,13 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

C2.1(28) 37

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Ignacego 

Daszyńskiego nr 3 

w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Ignacego 

Daszyńskiego nr 3 w 

Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 23

Remont elewacji wraz z 

częściową termomodernizacją

58-304 

Wałbrzych, 

ul. Ignacego 

Daszyńskiego nr 3

działka nr 119/2 ; 

obręb nr 15 

Konradów

Podobszar Biały 

Kamień
119 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(65.450,00), wkład 

własny (53.550,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 
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C2.1(29) 38

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

"MODRZEW" przy 

ul. Katowickiej 2 3 

4 w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Katowickiej 2,3,4 w 

Wałbrzychu - projekt 

obejmujący 

kompleksową 

rewitalizację i 

poprawiający stan 

techniczny, 

efektywność 

energetyczną 

budynku oraz 

poprawę jakości życia 

mieszkańców.

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 3

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 3

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 72

Remont elewacji wraz z 

termomodernizacją oraz 

wymianą stolarki okiennej i 

drzwiowej w częściach

wspólnych, izolacja ścian 

fundamentowych wraz z 

drenażem

58-303 

Wałbrzych, 

ul. Katowicka 

2,3,4

działka nr 100 ; 

obręb nr 39 

Podgórze

Podobszar 

Podgórze
857 780,17

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(548.979,31), 

wkład własny 

(308.800,86)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 942.126,54 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 603.583,71 PLN, wkład własny 338.542,83 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

C2.1(30) 39

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marii 

Konopnickiej nr 5 w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Marii Konopnickiej nr 

5 w Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 33

Remont elewacji wraz z 

remontem balkonów oraz 

wymianą/renowacją stolarki 

okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

oraz remont schodów, remont 

kapitalny dachu, remont klatki 

schodowej wraz z renowacją 

stolarki wewnętrznej

58-300 

Wałbrzych, 

ul. Marii 

Konopnickiej nr 

5; działka nr 

138/1; obręb nr 

27 Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
480 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(264.000,00), 

wkład własny 

(216.000,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C2.1(31) 40

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 18 w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Stanisława Moniuszki 

18 w Wałbrzychu-

projekt obejmujący 

kompleksową 

rewitalizację i 

poprawiający stan 

techniczny budynku 

oraz poprawę jakości 

życia mieszkańców

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 15

Remont klatki schodowej, remont 

piwnic, remont instalacji 

elektrycznej.

58-300 

Wałbrzych, 

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 18; 

działka nr 543 ; 

obręb nr 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
187 962,47

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(94.651,23), wkład 

własny (93.311,24)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Wydatki ogółem 208.496,52 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 104.065,05 PLN, wkład własny 104.431,47 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

C2.1(32) 41

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego 33-

33a w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 33-33a w 

Wałbrzychu – projekt 

obejmujący 

kompleksową 

rewitalizację i 

poprawiający stan 

techniczny, 

efektywność 

energetyczną 

budynku oraz 

poprawę jakości życia 

mieszkańców

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 2

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 2

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 53

1. Budynek przy ul. Marsz.

Józefa Piłsudskiego 33: remont

elewacji wraz z częściową

termomodernizacją nierucho-

mości, wymiana stolarki

okiennej i drzwiowej.

2. Budynek przy ul. Marsz.

Józefa Piłsudskiego 33a: remont

elewacji wraz z częściową 

termomodernizacją 

nieruchomości.

58-301 

Wałbrzych, 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego 33-

33a; działka nr 

354 ; obręb nr 21 

Nowe Miasto

Podobszar Nowe 

Miasto
509 440,34

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(254.604,90), 

wkład własny 

(254.835,44)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 582.688,61 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 278.340,40 PLN, wkład własny 304.348,21 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1
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C2.1(33) 42

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 37 

w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 37 w 

Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 20

Remont elewacji, wykonanie 

izolacji pionowej ścian 

fundamentowych wraz z 

drenażem

58-301 

Wałbrzych, 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 

37; działka nr 

362/1 ; obręb nr 

21 Nowe Miasto

Podobszar Nowe 

Miasto
157 200,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(86.460,00), wkład 

własny (70.740,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C2.1(34) 43

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 55 

w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 55 w 

Wałbrzychu – projekt 

obejmujący 

kompleksową 

rewitalizację i 

poprawiający stan 

techniczny, 

efektywność 

energetyczną 

budynku oraz 

poprawę jakości życia 

mieszkańców

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 46

Remont elewacji wraz z 

częściową termomodernizacją, 

wymianą stolarki

okiennej i drzwiowej w częściach 

wspólnych, remont dachu wraz z 

dociepleniem, wykonanie izolacji

pionowej ścian fundamentowych 

oraz drenażu, remont instalacji 

elektrycznej, remont instalacji

wodno-kanalizacyjnej, remont 

instalacji gazowej; remont 

instalacji centralnego ogrzewania

58-301 

Wałbrzych, 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 

55

działka nr 407 ; 

obręb nr 21 

Nowe Miasto

Podobszar Nowe 

Miasto
792 792,81

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(408.178,77), 

wkład własny 

(384.614,04)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 791.148,92 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 448.754,26 PLN, wkład własny 342.394,66 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

C2.1(35) 44

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Rynek nr 17 w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Rynek nr 17 w 

Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 11

Remont remont klatki

schodowej wraz z wymianą okna,

remont instalacji

Wodno-kanalizacyjnej

58-300 

Wałbrzych, 

ul. Rynek nr 17; 

działka nr 607 ; 

obręb nr 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
152 937,76

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(84.115,77), wkład 

własny (68.821,99)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C2.1(36) 45

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Juliusza 

Słowackiego nr 15a 

w Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Juliusza Słowackiego 

15a w Wałbrzychu - 

projekt obejmujący 

kompleksową 

rewitalizację i 

poprawiający stan 

techniczny, 

efektywność 

energetyczną 

budynku oraz 

poprawę jakości życia 

mieszkańców.

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 23

Remont elewacji tylnej wraz z 

dociepleniem i remontem 

balkonów,

remont instalacji elektrycznej, 

remont instalacji wodno-

kanalizacyjnej,

remont klatek schodowych wraz z 

wymianą stolarki okiennej

58-300 

Wałbrzych, 

ul. Juliusza 

Słowackiego nr 

15a

działka nr 142/1 ; 

obręb nr 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
447 764,82

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(182.501,62), 

wkład własny 

(265.263,20)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 513.281,55 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 200.666,22 PLN, wkład własny 312.615,33 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1
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C2.1(37) 46

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Juliusza 

Słowackiego nr 1 w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Juliusza Słowackiego 

1 w Wałbrzychu – 

projekt obejmujący 

kompleksową 

rewitalizację i 

poprawiający stan 

techniczny, 

efektywność 

energetyczną 

budynku oraz 

poprawę jakości życia 

mieszkańców

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 26

Remont elewacji, remont klatki 

schodowej wraz z wymianą 

stolarki okiennej w częściach 

wspólnych

58-300 

Wałbrzych,

ul. Juliusza 

Słowackiego nr 1;

KW 

SW1W/00010566

/7;

obręb nr 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
517 711,42

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(220.223,31), 

wkład własny 

(297.488,11)

2017 -2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

C2.1(38) 47

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Stanisława 

Staszica nr 1 w 

Wałbrzychu

Remont części 

wspólnych 

nieruchomości 

mieszkalnej przy ul. 

Stanisława Staszica nr 

1 w Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Protokół odbioru prac 

remontowych objętych 

projektem,

- Ilość osób 

zamieszkujących (dane z 

ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultat projektu:

- Liczba osób zamieszkałych: 41

Remont elewacji wraz z 

częściową termomodernizacją,

wymianą stolarki okiennej i 

drzwiowej, naprawa spękań ścian 

oraz likwidacja przyczyn ich 

występowania, remont klatki 

schodowej

58-301 

Wałbrzych, 

ul. Stanisława 

Staszica nr 1; 

działka nr 381 ; 

obręb nr 21 

Nowe Miasto

Podobszar Nowe 

Miasto
353 156,38

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(216.101,81), 

wkład własny 

(137.054,57)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 409.591,82 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 237.602,61 PLN, wkład własny 171.989,21 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

C2.1(39) 48

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Komuny 

Paryskiej 3 w 

Wałbrzychu, 

PARTNERZY: 

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Melchiora 

Wańkowicza 3 w 

Wałbrzychu, 

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Melchiora 

Wańkowicza 5 w 

Wałbrzychu, 

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Jarosława 

Dąbrowskiego 42 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynków Wspólnot 

Mieszkaniowych w 

Wałbrzychu przy ulicy 

Komuny Paryskiej 3, 

Melchiora 

Wańkowicza 3, 

Melchiora 

Wańkowicza 5,  J. 

Dąbrowskiego 42

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 4

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 4

3. Liczba mieszkań w budynku - 30 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych - 53

Remont i odnowa budynków Wspólnot 

Mieszkaniowych w Wałbrzychu przy 

ulicy Komuny Paryskiej 3, Melchiora 

Wańkowicza 3, Melchiora Wańkowicza 

5, Jarosława Dąbrowskiego 42 

Budynek przy ulicy Komuny Paryskiej 3- 

remont elewacji z dociepleniem, 

przebudowa WLZ budynku, zestawów 

rozdzielczo pomiarowych wraz z 

wewnętrznymi liniami zasilającymi do 

lokali oraz instalacji oświetlenia w 

pomieszczeniach ogólnego użytku z 

zastosowaniem napięcia 230 + CR w 

budynku, remont klatki schodowej. 

Budynek przy ulicy Melchiora 

Wańkowicza 3- remont elewacji z 

dociepleniem budynku . 

Budynek przy ulicy Melchiora 

Wańkowicza 5- remont komórek i 

elewacji wraz z dociepleniem budynku, 

przemurowanie kominów, remont 

klatki schodowej. 

Budynek przy ulicy Jarosława 

Dąbrowskiego 42- remont elewacji z 

dociepleniem, wymiana instalacji 

elektrycznej w częściach wspólnych 

nieruchomości, remont klatki 

schodowej.

Wałbrzych przy 

ulicy Komuny 

Paryskiej 3 

działka nr 228 

obręb 14 Biały 

Kamień, 

Melchiora 

Wańkowicza 3 

działka nr 141/8 

obręb 14 Biały 

Kamień, 

Melchiora 

Wańkowicza 5 

działka nr 145/3 

obręb 14 Biały 

Kamień, 

Jarosława 

Dąbrowskiego 42 

działka nr 233 

obręb 14 Biały 

Kamień  

Podobszar Biały 

Kamień
1 151 617,74

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(808.801,23), 

wkład własny 

(342.816,51)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Wydatki ogółem 1.211.765,95 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 878.316.,83 PLN, wkład własny 

333.449,12 PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 4

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 4

3. Liczba mieszkań w budynku - 30 mieszkań

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 4
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C2.1(40) 49

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Bohaterów 

Getta 10

w Wałbrzychu; 

partnerzy: 

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Ratuszowa 2 

w Wałbrzychu, 

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Piaskowa 7 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynków Wspólnot 

Mieszkaniowych w 

Wałbrzychu przy ulicy 

Bohaterów Getta 10,  

Ratuszowa 2, 

Piaskowa 7

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 3

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 3

3. Liczba mieszkań w budynku - 38 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych - 59

Remont i odnowa budynków Wspólnot 

Mieszkaniowych w Wałbrzychu przy ul. 

Bohaterów Getta 10, Ratuszowa 

2,Piaskowa 7. Budynek przy ulicy 

Bohaterów Getta 10 remont elewacji z 

dociepleniem, przebudowa instalacji 

wodno- kanalizacyjnej, remont klatki 

schodowej, wymiana WLZ budynku, 

zestawów rozdzielczo- pomiarowych 

wraz z wewnętrznymi liniami 

zasilającymi do lokali oraz instalacji 

oświetlenia w pomieszczeniach 

ogólnego użytku. Budynek przy ulicy 

Ratuszowej 2- docieplenie dwóch ścian 

budynku. Budynek przy ulicy Piaskowej 

7 remont elewacji wraz z dociepleniem 

ścian budynku, montaż instalacji 

domofonowej, remont ciągu pieszego 

wraz ze schodami wejściowymi do 

budynku, wymiana instalacji wodno- 

kanalizacyjnej, naprawa stropów 

drewnianych, wymiana tynków w 

piwnicach, remont klatki schodowej, 

wymiana instalacji elektrycznej w 

częściach wspólnych nieruchomości

Wałbrzych przy 

ulicy Bohaterów 

Getta 10, nr 

działki 211 obręb 

15 Konradów, 

Ratuszowa 2, nr 

działki 115, obręb 

16 Biały Kamień, 

Piaskowa 7, nr 

działki 47, obręb 

16 Biały Kamień  

Podobszar Biały 

Kamień
860 486,27

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(620.565,84), 

wkład własny 

(239.920,43)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Wydatki ogółem 1.059.209,88 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 673.984,80 PLN, wkład własny 385.225,08 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 3

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 3

3. Liczba mieszkań w budynku - 38 mieszkań

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 3

C2.1(41) 50

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Piotra 

Wysockiego 32

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej w 

Wałbrzychu przy ulicy 

Piotra Wysockiego 32

Sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -25

Remont elewacji z dociepleniem 

budynku

Wałbrzych przy 

ulicy Piotra 

Wysockiego 32, 

działka nr 127, 

obręb 18 Biały 

Kamień  

Podobszar Biały 

Kamień
380 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(323.000,00), 

wkład własny 

(57.000,00)

2019 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(42) 51

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Przyjaciół 

Żołnierza 24 w 

Wałbrzychu, 

PARTNERZY: 

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Generała 

Władysława 

Andersa 156 w 

Wałbrzychu, 

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Generała 

Władysława 

Andersa 163 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynków Wspólnot 

Mieszkaniowych w 

Wałbrzychu przy ulicy 

Przyjaciół Żołnierza 

24, Generała 

Władysława Andersa 

156, Generała 

Władysława Andersa 

163

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 3

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 3

3. Liczba mieszkań w budynku - 25 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -59

Remont i odnowa budynków 

Wspólnot Mieszkaniowych w 

Wałbrzychu przy ul. Przyjaciół 

Żołnierza 24, Generała 

Władysława Andersa 156, 

Generała Władysława Andersa 

163.

Budynek przy ulicy Przyjaciół 

Żołnierz 24- remont elewacji z 

dociepleniem, remont klatki 

schodowej, remont dachu, 

docieplenie stropów od strony 

piwnic budynku.

Budynek przy ul. Generała 

Władysława Andersa 156- 

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian budynku.

Budynek przy ul. Generała 

Władysława Andersa 163- 

remont elewacji z dociepleniem 

budynku, odwodnienie budynku, 

remont piwnic i strychu, remont 

klatki schodowej, wymiana 

instalacji elektrycznej w częściach 

wspólnych.

Wałbrzych przy 

ulicy Przyjaciół 

Żołnierza 24 nr 

działki 5/27 

obręb 14 Biały 

Kamień, Generała 

Władysława 

Andersa 156, nr 

działki 207/1, 

obręb 15 

Konradów, 

Generała 

Władysława 

Andersa 163, nr 

działki 135/1, 

obręb 14 Biały 

Kamień.

Podobszar Biały 

Kamień
973 385,92

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(683.731,51), 

wkład własny 

(289.654,41)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony lecz nierozliczony 

Wydatki ogółem 1.070.254,22 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 742.587,86 PLN, wkład własny 327.666,36 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 3

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 3

3. Liczba mieszkań w budynku - 25 

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 3
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C2.1(43) 52

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 11 Listopada nr 

194 w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

11 Listopada 194 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 16 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -3

WM ul. 11 Listopada 194 – 

remont elewacji budynku

WM ul. 11 

Listopada 194 – 

działka nr 541/3 

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
167 377,02

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(103.631,12), 

wkład własny 

(63.745,90)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2015-2019

Wydatki ogółem 238.095,11 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 113.788,52 PLN, wkład własny 124.306,59 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 16 

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(44) 53

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 11 Listopada nr 

164 w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

11 Listopada 164 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 12 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -18

WM ul. 11 Listopada 164 – 

remont dachu 

WM ul. 11 

Listopada 164 – 

działka nr 525/8 

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
145 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(79.750,00), wkład 

własny (65.250,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2

Prace zrealizowane bez dofinansowania z UE

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 12 mieszkań

C2.1(45) 54

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Polnej 14 w 

Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych 

wielorodzinnego 

budynku 

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Polnej 14 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 16 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych - 34

WM ul. Polna 14 - remont 

elewacji z

dociepleniem, remont dachu i

kominów, remont klatki 

schodowej,

wykonanie dojścia z kostki przed 

budynkiem

WM ul. Polna 14 

– działka nr 556 

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
397 461,00 Środki własne 2019 LISTA A CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

Okres realizacji 2016-2021.

Wartość ogółem 458.664,14 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 273.060,02 PLN, wkład własny 185.604,12 

PLN.

C2.1(46) 55

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Bogusławskiego 

16 w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Bogusławskiego 16 w 

Wałbrzychu

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokołu odbioru prac 

budowlanych (pomiar raz 

w roku)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -9 mieszkań 

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -11

WM ul. Bogusławskiego 16- 

remont elewacji z dociepleniem, 

remont klatki schodowej;

WM ul. 

Bogusławskiego 

16 – działka nr  

165/1 obręb 26 

NM

Podobszar Nowe 

Miasto
240 994,65 Środki własne 2019-2020 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2018.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 250.923,12 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 159.032,56 PLN, wkład własny 91.890,56 

PLN.

Prace zrealizowane bez dofinansowania z UE w roku 2020.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -9

C2.1(47) 56

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Ignacego 

Paderewskiego nr 1 

w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Paderewskiego 1 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 7 mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -19

WM ul. Paderewskiego 1 – 

remont elewacji z dociepleniem 

ściany tylnej i remont dachu

WM ul. 

Paderewskiego 1 

– działka nr 347/1 

obręb 21 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
142 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(78.100,00), wkład 

własny (63.900,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2
Projekt w trakcie realizacji. Prace realizowane bez dofinansowania z 

UE w roku 2020 - remont dachu.
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C2.1(48) 57

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Ignacego 

Paderewskiego nr 3 

w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Paderewskiego 3 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 7 mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -12

WM ul. Paderewskiego 3 – 

remont elewacji z dociepleniem 

ściany tylnej, wymiana instalacji 

elektrycznej i remont klatki 

schodowej

WM ul. 

Paderewskiego 3 

– działka nr 347/3 

obręb 21 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
153 377,72

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(94.370,50), wkład 

własny (59.007,22)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 212.595,83 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 103.620,22 PLN, wkład własny 108.975,61 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 7

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 2

C2.1(49) 58

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Ignacego 

Paderewskiego nr 5 

w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Paderewskiego 5 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 7 mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -17

WM ul. Paderewskiego 5- 

wymiana instalacji gazowej, 

remont

elewacji z dociepleniem, 

wykonanie izolacji poziomej i 

pionowej, remont klatki 

schodowej

WM ul. 

Paderewskiego 5 

– działka nr 347/4 

obręb 21 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
262 473,56

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(165.956,28), 

wkład własny 

(96.519,28)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 456.305,92 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 182.220,30 PLN, wkład własny 274.085,62 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 7

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(50) 59

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 29 

w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 29 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 18 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -34

WM ul. Piłsudskiego 29- remont 

elewacji, drenaż i izolacja ścian 

budynku,

remont klatki schodowej, 

wymiana instalacji elektrycznej

WM ul. 

Piłsudskiego 29 – 

działka nr 350/1 

obręb 21 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
300 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD (165.000), 

wkład własny 

(135.000)

2017-2025 LISTA A CEL 2

Projekt w trakcie realizacji. Prace realizowane bez dofinansowania z 

UE - remont elewacji, drenaż, izolacja w roku 2018, remont klatki 

schodowej w roku 2017.

C2.1(51) 60

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr  46 

w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Piłsudskiego 46 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 18 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -43

WM ul. Piłsudskiego 46 – remont 

elewacji z dociepleniem

WM ul. 

Piłsudskiego 46 – 

działka nr 32/1 

obręb 26 NM 

Podobszar Nowe 

Miasto
238 633,68

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(131.248,52), 

wkład własny 

(107.385,16)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 440.043,34 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 238.633,68 PLN, wkład własny 201.409,66 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt niezrealizowany

C2.1(52) 61

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr  56 

w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych 

wielorodzinnego 

budynku 

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Piłsudskiego 56 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 22 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -41

WM ul. Piłsudskiego 56 – remont 

elewacji z dociepleniem

WM ul. 

Piłsudskiego 56 – 

działka nr 93/1 

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
288 416,28

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(183.919,28), 

wkład własny 

(104.497,00)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 298.832,42 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 201.938,37 PLN, wkład własny 96.894,05 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 22

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1
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C2.1(53) 62

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr  43 

w

Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Piłsudskiego 43 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 25 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -51

WM ul. Piłsudskiego 43- wymiana 

instalacji elektrycznej, remont 

elewacji z dociepleniem ściany 

tylnej, remont klatki schodowej

WM ul. 

Piłsudskiego 43 – 

działka nr 396 

obręb 21 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
451 595,41

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(261.519,51), 

wkład własny 

(190.075,90)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 451.595,41 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 261.519,51 PLN, wkład własny 190.075,90 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Prace częściowo zrealizowane bez dofinansowania z UE - 

zrealizowano wymianę instalacji elektrycznej - w roku 2020.

C2.1(54) 63

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr  35 

w

Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Piłsudskiego 35 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 22 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -44

Piłsudskiego 35 - remont elewacji 

z dociepleniem

WM ul. 

Piłsudskiego 35 – 

działka nr 355/1 

obręb 21 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
351 098,66

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(190.192,05), 

wkład własny 

(160.906,61)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 319.438,83 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 150.947,25 PLN, wkład własny 168.491,58 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 22

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(55) 64

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 62 

w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Piłsudskiego 62 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -11 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -26

WM ul. Piłsudskiego 62

– remont elewacji z dociepleniem

WM ul. 

Piłsudskiego 62 – 

działka nr 106/2 

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
232 609,68

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(117.029,32), 

wkład własny 

(115.580,36)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 306.865,41 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 128.454,75 PLN, wkład własny 178.410,66 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 15

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(56) 65

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 60 

w

Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Piłsudskiego 60 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -21 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -41

WM ul. Piłsudskiego 60 – remont 

elewacji z dociepleniem, , 

wymiana instalacji elektrycznej

WM ul. 

Piłsudskiego 60 – 

działka nr 105 

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
306 574,43

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(165.10784), wkład 

własny 

(141.466,59)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 390.398,85 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 181.290,86 PLN, wkład własny 209.107,99 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 21

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(57) 66

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 66 

w

Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych 

wielorodzinnego 

budynku 

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Piłsudskiego 66 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 13 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -26

WM ul. Piłsudskiego 66 – remont 

elewacji z dociepleniem i izolacją 

ścian budynku, remont tunelu z 

dociepleniem stropu, wymiana 

wszystkich okien w częściach 

wspólnych, remont klatki 

schodowej

WM ul. 

Piłsudskiego 66 – 

działka nr 108/1 

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
250 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(137.500,00), 

wkład własny 

(112.500,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2
Prace częściowo zrealizowane bez dofinansowania zUE - remont 

klatki schodowej oraz tunelu w roku 2020.
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C2.1(58) 67

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 68 

w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych 

wielorodzinnego 

budynku 

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Piłsudskiego 68 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 13 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -30

WM ul. Piłsudskiego 68- remont 

elewacji bez docieplenia

WM ul. 

Piłsudskiego 68 – 

działka nr 109/2 

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
135 990,40

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(70.324,00), wkład 

własny (65.666,40)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 135.990,40 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 70.324,00 PLN, wkład własny 65.666,40 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Prace zrealizowane bez dofinansowania z UE w roku 2020.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 13 mieszkań

C2.1(59) 68

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Elizy 

Orzeszkowej nr 6 i 

Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 70 

w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych 

wielorodzinnych 

budynków 

mieszkalnych w 

Wałbrzychu przy ul. 

Elizy Orzeszkowej nr 6 

i Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 70

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokołu odbioru prac 

budowlanych (pomiar raz 

w roku)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 26 

mieszkań 

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -49

WM ul. E. Orzeszkowej 6-

Piłsudskiego 70- remont elewacji 

bez  docieplenia z izolacją 

budynków, wymiana instalacji 

gazowej, remont dachów z 

kominami

WM ul. E. 

Orzeszkowej 6-

Piłsudskiego 70 – 

działka nr 110 

obręb 26 NM 

Podobszar Nowe 

Miasto
526 218,48 Środki własne 2017 – 2021 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 527.025,95 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 281.647,60 PLN, wkład własny 245.378,35 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Prace częściowo zrealizowane bez dofinansowania z UE. 

Zrealizowany remont dachu - 2020 r., wymiana instalacji gazowej - 

2017 r.

C2.1(60) 69

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 90 

w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Piłsudskiego 90 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 13 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -21

ul. Piłsudskiego 90 - remont 

elewacji z dociepleniem i izolacją 

ścian budynku

WM ul. 

Piłsudskiego 90 – 

działka nr 150 

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
307 533,03

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(182.149,41), 

wkład własny

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony lecz nierozliczony 

Wydatki ogółem 403.668,30 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 199.473,46 PLN, wkład własny 204.194,84 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 13

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(61) 70

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego nr 88 

w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Piłsudskiego 88 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 14 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -28

WM ul. Piłsudskiego 88- remont 

elewacji z dociepleniem i izolacją 

ścian budynku

WM ul. 

Piłsudskiego 88 – 

działka nr 149 

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
168 613,75

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(104.467,36), 

wkład własny 

(64.146,39)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 164.873,98 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 97.063,23 PLN, wkład własny 67.810,75 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 14

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(62) 71

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

Pl.

Konstytucji 3 Maja 

nr 2 w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku 

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy Pl. 

Konstytucji 3 Maja 2 

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 11 

mieszkań

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -27

WM Pl. Konstytucji 3 Maja 2– 

remont

elewacji z dociepleniem

WM Pl. 

Konstytucji 3 

Maja 2–

działka nr 120/1 

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
200 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(110.000,00), 

wkład własny 

(90.000,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.1(63) 72

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

Pl.

Konstytucji 3 Maja 

nr 2a

w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy Pl. 

Konstytucji 3 Maja 2a 

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 10 

mieszkań

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -26

Konstytucji 3 Maja 2a– remont

elewacji z dociepleniem

WM Pl. 

Konstytucji 3 

Maja 2a–

działka nr 120/2 

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
285 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(156.750,00), 

wkład własny 

(128.250,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Prace w trakcie realizacji bez dofinansowania z UE.

C2.1(64) 73

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul.

Samosierry 6 w 

Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Somosierry 6 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 14 

mieszkań

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -24

Samosierry 6- remont elewacji 

bez docieplenia, remont klatki 

schodowej

WM ul. 

Samosierry 6 – 

działka nr 99 

obręb 26 NM

Ad. do kolumny 

nr 9

Podobszar Nowe 

Miasto
172 697,20

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(100.436,61) wkład 

własny (72.260,59)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 276.606,81 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 110.280,89 PLN, wkład własny 166.325,92 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 14

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(65) 74

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Stanisława 

Staszica nr 3 w 

Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Staszica 3

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 13 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -21

WM ul. Staszica 3 – remont 

elewacji z

dociepleniem ściany tylnej, 

remont

klatki schodowej, wymiana ins. 

elektrycznej w częściach 

wspólnych

WM ul. Staszica 3 

– działka nr 380

obręb 21 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
305 992,23

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(195.569,36), 

wkład własny 

(110.422,87)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 407.683,88 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 214.707,39 PLN, wkład własny 192.976,49 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 13

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(66) 75

 Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Ignacego 

Paderewskiego nr 

12 w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku 

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Paderewskiego 12

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -18 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -32

WM ul. Paderewskiego 12 – 

remont elewacji z dociepleniem, 

remont klatki schodowej ze 

schodami, wymiana instalacji 

elektrycznej

WM ul. 

Paderewskiego 

12 –

działka nr 336/1 

obręb 21 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
250 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(137.500,00), 

wkład własny 

(112.500,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2

Prace częściowo zrealizowane bez dofinansowania z UE - w 2019 r. 

dokonano wymiany instalacji elektrycznej, w 2020 r. remont klatki 

schodowej.

C2.1(67) 76

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Aleksandra 

Fredry nr 20 w 

Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Fredry 20

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 7 mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -17

WM ul. Fredry 20 - remont 

elewacji z dociepleniem ścian 

budynku i

izolacją ścian budynku, remont 

klatki schodowej

WM ul. Fredry 20 

– działka nr 412/2 

obręb 21 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
240 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(132.000,00), 

wkład własny 

(108.000,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.1(68) 77

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Żytniej nr 5

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnych 

budynków

mieszkalnych w 

Wałbrzychu przy ul. 

Żytnia 5

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 6 mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -7

Żytnia 5- remont elewacji z

dociepleniem ścian, remont 

dachu

WM ul. Żytnia 5 – 

działka nr 38/1

obręb 21 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
164 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(90.200,00), wkład 

własny (73.800,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2

Prace zrealizowane bez dofinansowania z UE - w 2017 r. 

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 6 mieszkań

C2.1(69) 78

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Żytniej nr 4

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Żytnia 4

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -6 mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -12

Żytnia 4 - remont elewacji z 

dociepleniem i izolacją ścian 

budynku, remont dachu

WM ul. Żytnia 4 – 

działka nr 460/1

obręb 21 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
180 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(99.000,00), wkład 

własny (81.000,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Projekt niezrealizowany (rezygnacja z dofinansowania z UE)

C2.1(70) 79

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Olimpijskiej nr 

1A

Remont, odnowa 

części wspólnych 

wielorodzinnego 

budynku 

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Olimpijskiej 1A

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 8 mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -16

WM ul. Olimpijska 1a – remont

elewacji budynku, remont dachu 

z

przemurowaniem kominów, 

remont

klatki schodowej, wykonanie 

drenażu

opaskowego z izolacją ścian;

WM ul. 

Olimpijska 1a – 

działka nr

315/1 obręb 21 

NM

Podobszar Nowe 

Miasto
360 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(198.000,00), 

wkład własny 

(162.000,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2
Prace częściowo zrealizowane bez dofinansowania z UE - w 2019 r. 

remont dachu

C2.1(71) 80

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Ogińskiego 23 w 

Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych

wielorodzinnego 

budynku 

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Ogińskiego 23 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 9 mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -12

WM ul. Ogińskiego 23 – remont

elewacji z dociepleniem ścian i

izolacją, remont klatki schodowej 

i wymiana instalacji elektrycznej 

w częściach wspólnych

WM ul. 

Ogińskiego 23 – 

działka nr 408/3 

obręb 20 St. Z

Podobszar Nowe 

Miasto
160 891,25

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(88.490,19), wkład 

własny (72.401,06)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 193.607,82 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 109.082,75 PLN, wkład własny 84.525,07 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 13

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(72) 81

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Pl. Tuwima 2 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ulicy Pl. 

Tuwima 2

w Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Ilość osób 

zamieszkujących budynek 

(dane z ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie 

–13 

Remont części wspólnych 

nieruchomości w tym remont 

elewacji polegający na wykonaniu 

nowych tynków wraz ze 

wzmocnieniem ściany bocznej

ul. Pl. Tuwima 2 

58-303 

Wałbrzych Dz. Nr 

314/1

Obręb 

Śródmieście nr 27

Podobszar 

Śródmieście
180 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(99.000,00), wkład 

własny (81.000,00)

2016 - 2025 LISTA A CEL 2

Projekt zrealizowany.

Wspólnota Mieszkaniowa wykonała remont bez dotacji UE ze 

środków własnych - zaciągając kredyt

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1
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C2.1(73) 82

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Al. 

Wyzwolenia 3

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ulicy Al. 

Wyzwolenia 3

w Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Ilość osób 

zamieszkujących budynek 

(dane z ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

12 

Remont części wspólnych 

nieruchomości w tym remont 

elewacji polegający na wykonaniu 

nowych tynków zewnętrznych 

oraz remoncie balkonów

Al. Wyzwolenia 3

8 58-300 

Wałbrzych Dz. Nr 

144/1

Obręb 0027, 

Śródmieście 27

Podobszar 

Śródmieście
160 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(88.000,00), wkład 

własny (72.000,00)

2016 - 2025 LISTA A CEL 2

Projekt zrealizowany.

Wspólnota Mieszkaniowa wykonała remont bez dotacji UE ze 

środków własnych - zaciągając kredyt

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

C2.1(74) 83

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Al. 

Wyzwolenia 28

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ulicy Al. 

Wyzwolenia 28

w Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Ilość osób 

zamieszkujących budynek 

(dane z ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

14 

Remont części wspólnych 

nieruchomości w tym remont 

elewacji polegający na 

dociepleniu ścian zewnętrznych

Al. Wyzwolenia 

28

8 58-300 

Wałbrzych Dz. Nr 

59/1, 61,3

Obręb 0027, 

Śródmieście 27

Podobszar 

Śródmieście
100 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(55.000,00), wkład 

własny (45.000,00)

2016 - 2025 LISTA A CEL 2

Projekt zrealizowany.

Wspólnota Mieszkaniowa wykonała remont bez dotacji UE ze 

środków własnych - zaciągając kredyt

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

C2.1(75) 84

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Beniowskiego 

1 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ulicy 

Beniowskiego 1 w 

Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Ilość osób 

zamieszkujących budynek 

(dane z ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

11

Remont części wspólnych 

nieruchomości w tym remont 

elewacji polegający na wykonaniu 

nowych tynków zewnętrznych

ul. Beniowskiego 

1 58-303 

Wałbrzych Dz. Nr 

141/1

Obręb Podgórze 

nr 39

Podobszar 

Podgórze
70 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(38.500,00), wkład 

własny (31.500,00)

2016 - 2025 LISTA A CEL 2

Projekt zrealizowany.

Wspólnota Mieszkaniowa wykonała remont bez dotacji UE ze 

środków własnych - zaciągając kredyt

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

C2.1(76) 85

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Konopnickiej 

4 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ulicy 

Konopnickiej 4  w 

Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Ilość osób 

zamieszkujących budynek 

(dane z ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

12 

Remont części wspólnych 

nieruchomości w tym remont 

elewacji polegający na remoncie 

elewacji wraz z naprawą 

balkonów oraz wykonaniem 

drenażu wraz z podłączeniem rur 

spustowych do kanalizacji 

burzowej

ul. Konopnickiej 4 

8 58-300 

Wałbrzych Dz. Nr 

149/1

Obręb 0027, 

Śródmieście 27

Podobszar 

Śródmieście
350 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(192.500,00), 

wkład własny 

(157.500,00)

2016 - 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(77) 86

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Reymonta 13 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ulicy 

Reymonta 13 w 

Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Ilość osób 

zamieszkujących budynek 

(dane z ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

10 

Remont części wspólnych 

nieruchomości w tym remont 

elewacji polegający na 

dociepleniu ścian zewnętrznych 

oraz wykonaniu odwodnienia 

nieruchomości

ul. Reymonta 13 

58-303 

Wałbrzych Dz. Nr 

145

Obręb 39 

Podgórze

Podobszar 

Podgórze
130 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(71.500,00), wkład 

własny (58.500,00)

2016 - 2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C2.1(78) 87

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Reymonta 6, 

7, 8 i Beniowskiego 

1A w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ulicy 

Reymonta 6,7, 8 i 

Beniowskiego 1A w 

Wałbrzychu

Sposób pomiaru:

- Ilość osób 

zamieszkujących budynek 

(dane z ewidencji 

administratora).

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 4

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 4

Wskaźnik rezultatu:

1. liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury: 62 osób

Remont części wspólnych 

nieruchomości w tym remont 

elewacji polegający dociepleniu 

ścian zewnętrznych oraz 

wykonaniu odwodnienia 

nieruchomości.

ul. Reymonta 6, 

7, 8 i 

Beniowskiego 1A

8 58-303 

Wałbrzych Dz. Nr 

143

Obręb 39, 

Podgórze

Podobszar 

Podgórze
530 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(291.500,00), 

wkład własny 

(238.500,00)

2016 - 2025 LISTA A CEL 2

Projekt zrealizowany.

Wspólnota Mieszkaniowa wykonała remont bez dotacji UE ze 

środków własnych - zaciągając kredyt

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 4

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 4
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C2.1(79) 88

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Armii 

Krajowej 64 ab w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ulicy Armii krajowej 

64 ab w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 23

Wskaźnik rezultatu:

1. liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury: 44 osób

Remont i odnowa budynku, 

uporządkowanie kanałów 

dymowych, spalinowych i 

wentylacyjnych, remont elewacji 

z dociepleniem, zarządzanie 

projektem, dokumentacja 

projektu, promocja projektu

ulica Armii 

krajowej 64 ab w 

Wałbrzychu/nr 

działki 156/3 i 

156/4 obszar 13 

Piaskowa Góra

Podobszar Stary 

Zdrój
300 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(165.000,00), 

wkład własny 

(135.000,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(80) 89

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ulicy Armii 

Krajowej 58-60 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ulicy Armii krajowej 

58-60 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  37

Wskaźnik rezultatu:

1. liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury: 65 osób

Remont  i odnowa budynku ,

Remont elewacji budynku z 

częściowym dociepleniem oraz 

odtworzenie izolacji 

przeciwwilgociowej ścian 

zewnętrznych w  obrębie  

przyziemia 

ulica Armii 

Krajowej 58-60 w 

Wałbrzychu/nr 

działki 160/1 

obszar 13 

Piaskowa Góra

Podobszar Stary 

Zdrój
444 099,85

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(243.889,60), 

wkład własny 

(200.210,25)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 600.839,57 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 267.794,45 PLN, wkład własny 333.045,12 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 37

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(81) 90

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 11 Listopada 12 

w Wałbrzychu, 

PARTNERZY: 

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 11 Listopada 12 

w Wałbrzychu,

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 11 Listopada 14 

w Wałbrzychu,

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 11 Listopada 19 

w Wałbrzychu,

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 11 Listopada 21 

w Wałbrzychu,

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Stefana Batorego 

86 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynków przy ul. 11 

Listopada 12, ul. 11 

Listopada 14, ul. 11 

Listopada 19, ul. 11 

Listopada 21, ul. 

Stefana Batorego 86 

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 5

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 5

3. Liczba mieszkań w budynku - 45 

mieszkań.

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych. – 113 osób

1. ul. 11 Listopada 12 w Wałbrzychu 

- odwodnienie i zabezpieczenie 

przeciwwilgociowe budynku, 

remont elewacji, wykonanie 

przeszyć ścian.

2. ul. 11 Listopada 14 w Wałbrzychu 

– remont elewacji, odwodnienie 

budynku, remont klatki schodowej, 

ogrodzenie nieruchomości .

3. ul. 11 Listopada 19 w Wałbrzychu 

– remont elewacji z dociepleniem, 

remont klatki schodowej z wymianą 

okien .

4. ul. 11 Listopada 21 w Wałbrzychu 

– remont elewacji z dociepleniem, 

remont klatki schodowej z wymiana 

okien, odwodnienie budynku.

5. ul. Stefana Batorego 86 w 

Wałbrzychu - remont elewacji z 

dociepleniem, remont klatki 

schodowej z wymiana okien, 

odwodnienie budynku

1. ul. 11 Listopada 

12, Wałbrzych, 

działka nr 64/5 

obręb 20 Stary 

Zdrój

2. ul. 11 Listopada 

14, Wałbrzych, 

działka nr 75/9 

obręb 20 Stary 

Zdrój

3. ul. 11 Listopada 

19, Wałbrzych, 

działka nr 162/9 

obręb 20 Stary 

Zdrój

4. ul. 11 Listopada 

21, Wałbrzych, 

działka nr 166/2 

obręb 20 Stary 

Zdrój

5. ul. Stefana 

Batorego 86, 

Wałbrzych, działka 

nr 79/5, 79/6 

obręb 20 Stary 

Zdrój

Podobszar Stary 

Zdrój
1 232 923,62

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(788.997,84), 

wkład własny 

(443.925,78)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Zmiana beneficjenta WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. 11 

LISTOPADA NR 12 W WAŁBRZYCHU;

Zmiana tytułu: Rewitalizacja budynków przy ul. 11 Listopada 12, ul. 

11 Listopada 19, ul. 11 Listopada 21 w Wałbrzychu;

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 1.430.809,97 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 856.915,60 PLN, wkład własny 573.894,37 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 37

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(82) 91

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Niepodległości 

17

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Niepodległości 17 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   8 szt

2. Powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją 652,62 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych- 17

Niepodległości 17 remont 

elewacji z częściowym 

dociepleniem, wykonanie 

drenażu, izolacji pionowej i 

poziomej ścian fundamentowych 

wraz z odprowadzeniem wód 

opadowych

1) ul. 

Niepodległości 17 

Działka nr 256/1, 

256/3 Obręb 33 

Podgórze

Podobszar 

Podgórze
392 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(215.600,00), 

wkład własny 

(176.400,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2
Prace częściowo zrealizowane bez dofinansowania z UE - w 2019 r. 

wykonano odwodnienie wraz z izolacją
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C2.1(83) 92

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Niepodległości 

28

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Niepodległości 28 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  8 szt

2. Powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją 643,96 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych- 22

Niepodległości 28- Remont 

elewacji z dociepleniem , remont 

klatki schodowej, wymiana WLZ, 

wymiana  instalacji wodno-

kanalizacyjnej 

WM ul. 

Niepodległości 28 

– działka nr 805 

obręb 33 

Podgórze

Podobszar 

Podgórze
215 196,97

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(111.787,87), 

wkład własny 

(103.409,10)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony lecz nierozliczony 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 255.151,98 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 122.744,77 PLN, wkład własny 132.407,21 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 8

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(84) 93

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Niepodległości 

225

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Niepodległości 225 w 

Wałbrzychu 

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   13

2. Powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją 728,07 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych- 52

WM ul. Niepodległości 225  – 

remont

elewacji budynku, remont klatki 

schodowej

WM ul. 

Niepodległości 

225  – działka nr

92/5 obręb 39 

Podgórze

Podobszar 

Podgórze
250 191,84

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(137.605,51), 

wkład własny 

(112.586,33)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(85) 94

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Niepodległości 

70

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Niepodległości 70 w 

Wałbrzychu 

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  12szt

Powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją 

539,94 m2

Rezultaty:

liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych- 23

WM ul. Niepodległości 70  – 

remont klatki schodowej, 

wymiana instalacji elektrycznej 

OKS i WLZ, wymiana okienek 

strychowych, przebudowa inst. 

wodno-kanalizacyjnej

WM ul. 

Niepodległości 70  

– działka nr

636/6 obręb 33 

Podgórze

Podobszar 

Podgórze
183 831,56

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(112.089,26), 

wkład własny 

(71.742,30)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 206.839,56 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 123.075,66 PLN, wkład własny 83.763,90 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 12

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1

C2.1(86) 95

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Niepodległości 

80

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Niepodległości 80  w 

Wałbrzychu 

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 20 szt

Powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją 

798,39 m2

Rezultaty:

liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych- 31

WM ul. Niepodległości 80  – 

remont klatki schodowej, 

wymiana WLZ OKS, remont 

elewacji z dociepleniem

WM ul. 

Niepodległości 80  

– działka nr

640/6 obręb 33 

Podgórze

Podobszar 

Podgórze
337 288,17

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(185.508,49), 

wkład własny 

(151.779,68)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2
Prace częściowo zrealizowane bez dofinansowania z UE - w 2020 r. 

wykonano remont elewacji oraz w 2019 r. wyminę WLZ

C2.1(87) 96

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Niepodległości  

160

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Niepodległości 160  w 

Wałbrzychu 

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   13 szt

- Powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją 739,95 m2

Rezultaty:

- liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych- 22

WM ul. Niepodległości 160  

–remont instalacji gazowej, 

remont instalacji wodno-

kanalizacyjnej wraz z 

odwodnieniem oraz 

prawidłowym odprowadzeniem 

wód opadowych

WM ul. 

Niepodległości 

160  – działka nr

18/3  obręb 39 

Podgórze

Podobszar 

Podgórze
271 445,97

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(137.670,45), 

wkład własny 

(133.775,52)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 295.423,19 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 151.139,38 PLN, wkład własny 144.283,81 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 13

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1
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C2.1(88) 97

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Niepodległości  

203

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Niepodległości 203  w 

Wałbrzychu 

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 9szt

- Powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją 548,43 m2

Rezultaty:

- liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych- 14

WM ul. Niepodległości 203  

–remont instalacji gazowej, 

iniekcja krystaliczna, remont 

klatki schodowej, wymiana 

instalacji OKS i WLZ

WM ul. 

Niepodległości 

203  – działka nr

87/1 obręb 39 

Podgórze

Podobszar 

Podgórze
132 979,78

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(78.351,78), wkład 

własny (54.628,00)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 132.979,78 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 78.351,78 PLN, wkład własny 54.628,00 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Prace zrealizowane bez dofinansowania z UE.

Dokonano wymiany instalacji gazowej - 2018

C2.1(89) 98

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 1 Maja 83 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 83 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   19 

mieszkań

Rezultaty:

- liczba osób korzystających z budynku/ów 

zrewitalizowanego/ych 32

Remont części wspólnych 

budynku, w tym: wykonanie 

remontu elewacji z dociepleniem, 

docieplenie stropu nad ostatnią 

kondygnacją mieszkalną, 

wymiana stolarki okiennej na 

poddaszu i w piwnicy, drenaż, 

izolacja pionowa i pozioma ścian 

fundamentowych oraz kanalizacji 

deszczowej, remont klatki 

schodowej, remont dojścia do 

budynku

Działka nr 187/7 

Obręb 28 

Sobiecin

ul. 1 Maja 83, 58-

305 Wałbrzych

Podobszar 

Sobięcin
682 587,22

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(458.230,38), 

wkład własny 

(224.356,84)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony lecz nierozliczony 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 791.466,74 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 497.101,05 PLN, wkład własny 294.365,69 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   19

C2.1(90) 99

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama Pługa nr 

2 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Adama Pługa nr 2 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 10 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 453,35 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych - 22

Remont elewacji z dociepleniem, 

remont klatki schodowej

Działka nr 88 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Adama Pługa 

nr 2

Podobszar 

Śródmieście
206 608,27

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(130.375,31), 

wkład własny 

(76.232,96)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 206.608,27 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 130.375,31 PLN, wkład własny 76.232,96 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Prace zrealizowane bez dofinansowania z UE w roku 2020.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 10

C2.1(91) 100

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Lubelskiej nr 4 w 

Wałbrzychu, ul. 

Lubelska nr 4, 58-

300 Wałbrzych

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Lubelska nr 4 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   5 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 356,36 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 12

Remont elewacji oraz wymiana 

instalacji elektrycznej

Działka nr 276/3 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Lubelska 4

Podobszar 

Śródmieście
180 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(99.000,00), wkład 

własny (81.000,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2

Prace zrealizowane bez dofinansowania z UE w roku 2018. .

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   5

C2.1(92) 101

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama 

Mickiewicza nr 19 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Adama Mickiewicza 

nr 19 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 13 

mieszkań, wyremontowane budynki 

mieszkalne na obszarach miejskich – 1 szt.

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 32

Remont elewacji bez docieplenia, 

remont klatki schodowej

Działka nr 304/1 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Adama 

Mickiewicza nr 19

Podobszar 

Śródmieście
257 405,36

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(167.287,73), 

wkład własny 

(90.117,63)

2017 -2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 282.483,78 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 183.684,44 PLN, wkład własny 98.799,34 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 13
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C2.1(93) 102

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 1 Maja nr 16 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja nr 16 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  5 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 384,70 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 30

Remont elewacji z dociepleniem i 

odwodnieniem

Działka nr 434/9 

obręb 27 

Śródmieście

ul. 1 Maja 16

Podobszar 

Śródmieście
140 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(77.000,00), wkład 

własny (63.000,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(94) 103

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marii 

Konopnickiej nr 6 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynków przy ul

ul. Marii Konopnickiej 

nr 6 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 14 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 837,11 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -26

Remont elewacji, wykonanie 

izolacji pionowej ścian budynku

Działka nr 72/2 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Marii 

Konopnickiej 6

Podobszar 

Śródmieście
250 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(137.500,00), 

wkład własny 

(112.500,00)

2017 -2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(95) 104

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marii 

Konopnickiej nr 11, 

58-300 Wałbrzych

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Marii Konopnickiej nr 

11 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  9 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 432,15 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 11

Remont elewacji z dociepleniem, 

wykonanie izolacji pionowej ścian 

oraz prawidłowego 

odprowadzenia wód opadowych 

budynku

Działka nr 78 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Marii 

Konopnickiej nr 

11

Podobszar 

Śródmieście
212 696,38

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(118.000,66), 

wkład własny 

(94.695,72)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Wydatki ogółem 343.458,59 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 82.364,10 PLN, wkład własny 261.094,49 

PLN.

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  9

C2.1(96) 105

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy

ul. Nowy Świat nr 

2, 58-300 

Wałbrzych

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Nowy Świat nr 2 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 11 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 411,76 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 19

Remont elewacji z dociepleniem, 

wykonania izolacji pionowej ścian 

oraz prawidłowego podłączenia 

rur spustowych do kanalizacji 

burzowej

Działka nr 97 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Nowy Świat 2

Podobszar 

Śródmieście
222 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(122.100,00), 

wkład własny 

(99.900,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(97) 106

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marii 

Konopnickiej nr 

12,13 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Marii Konopnickiej nr 

12,13 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  12 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 753,21 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – . 16

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian wraz z odwodnieniem i 

osuszeniem, remont dachu 

budynku

Działka nr 79 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Konopnickiej 

12, 13

Podobszar 

Śródmieście
357 913,57

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(194.172,99), 

wkład własny 

(163.740,58)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Wydatki ogółem 326.252,21 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 195.889,34 PLN, wkład własny 130.362,87 

PLN.

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  12
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C2.1(98) 107

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marii 

Konopnickiej nr 14 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Marii Konopnickiej nr 

14 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  7 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie): 299,25 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – . 7

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian wraz z odwodnieniem i 

osuszeniem, remont dachu 

budynku

Działka nr 80 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Konopnickiej 

14

Podobszar 

Śródmieście
180 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(99.000,00), wkład 

własny (81.000,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2
Projekt otrzymał dofinansowanie UE w grudniu 2020, będzie 

realizowany.

C2.1(99) 108

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Juliusza 

Słowackiego nr 19 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku ul. Juliusza 

Słowackiego nr 19 w 

Wałbrzychu.

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  6 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 326,13 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – . 12

Remont elewacji z dociepleniem 

budynku

Działka nr 158 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Słowackiego 

19

Podobszar 

Śródmieście
137 755,87

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(56.151,67), wkład 

własny (81.604,20)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 137.755,87 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 56.151,67 PLN, wkład własny 81.604,20 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt niezrealizowany.

C2.1(100) 109

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 1 Maja nr 14 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul.1 

Maja nr 14 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  10 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 876,36 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 25

Remont elewacji frontowej, 

remont instalacji elektrycznej i 

domofonowej oraz remont klatki 

schodowej

Działka nr 429/7 

obręb 27 

Śródmieście

ul. 1 Maja nr 14

Podobszar 

Śródmieście
207 730,50

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(124.088,31), 

wkład własny 

(83.642,19)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 310.050,36 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 136.168,56 PLN, wkład własny 173.881,80 

PLN.

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  10

C2.1(101) 110

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

Al. Wyzwolenia nr 

35 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy Al. 

Wyzwolenia nr 35 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  12 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 693,29 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 33

Remont elewacji z dociepleniem 

nieruchomości

Działka nr 210 

obręb 27 

Śródmieście

Al. Wyzwolenia 

nr 35

Podobszar 

Śródmieście
265 917,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(138.879,51), 

wkład własny 

(127.037,49)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 265.917,00 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 138.879,51 PLN, wkład własny 127.037,49 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt niezrealizowany.

C2.1(102) 111

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

Al. Wyzwolenia nr 

18 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy Al. 

Wyzwolenia nr 18 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 12 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 883,91 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 25

Remont elewacji nieruchomości

Działka nr 55/1 

obręb 27 

Śródmieście

Al. Wyzwolenia 

nr 18

Podobszar 

Śródmieście
168 414,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(105.012,32), 

wkład własny 

(63.401,68)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 168.414 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 105.012,32 PLN, wkład własny 63.401,68 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt niezrealizowany.
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C2.1(103) 112

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

Al. Wyzwolenia nr 

45 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy Al. 

Wyzwolenia nr 45 w  

Wałbrzychu

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół odbioru prac 

budowlanych (pomiar raz 

w roku)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  8 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie): 457,20 m2

Rezultaty: liczba osób korzystających z 

budynków zrewitalizowanych - 19 os.

Remont elewacji nieruchomości 

przy Al.. Wyzwolenia 45

Działka nr 364 

obręb 27 

Śródmieście

Al. Wyzwolenia 

nr 45

Podobszar 

Śródmieście
272 842,12 Środki własne 2017 LISTA A CEL 2

Projekt  zrealizowany bez dofinansowania z UE. W roku 2017 

wykonano remont elewacji.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

C2.1(104) 113

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

Al. Wyzwolenia nr 

49 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy Al. 

Wyzwolenia nr 49 w  

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  12 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 468,33 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 13

Remont elewacji z dociepleniem 

oraz remont klatki schodowej

Działka nr 362/1 

obręb 27 

Śródmieście

Al. Wyzwolenia 

nr 49

Podobszar 

Śródmieście
187 253,26

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(89.509,66), wkład 

własny (97.743,60)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 187.253,26 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 89.509,66 PLN, wkład własny 97.743,60 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Prace częściowo zrealizowane bez dofinansowania z UE w roku 

2020 remont klatki schodowej.

C2.1(105) 114

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

Al. Wyzwolenia nr 

55 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy Al. 

Wyzwolenia nr 55 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  14 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 1.045,09 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych - 30

Remont elewacji oraz remont 

klatki schodowej

Działka nr 358/3 

obręb 27 

Śródmieście

Al. Wyzwolenia 

nr 55

Podobszar 

Śródmieście
142 790,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(68.114,65), wkład 

własny (74.675,35)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 142.790,00 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 68.114,65 PLN, wkład własny 74.675,35 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt niezrealizowany.

C2.1(106) 115

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Romana 

Dmowskiego nr 4 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Romana Dmowskiego 

nr 4 w Wałbrzychu.

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  11 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 505,66 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – . 19

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian wraz z odwodnieniem i 

osuszeniem, wymiana instalacji 

wodno-kanalizacyjna, wymiana 

instalacji WLZ i OKS

Działka nr 238/1 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Dmowskiego 4

Podobszar 

Śródmieście
277 642,75

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(145.752,11), 

wkład własny 

(131.890,64)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2020.

Okres realizacji 2017-2019

Wartość ogółem 277.642,75 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 145.752,11 PLN, wkład własny 131.890,64 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Prace częściowo zrealizowane bez dofinansowania z UE - w trakcie 

wymiany instalacji WLZ i OKS.

C2.1(107) 116

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Romana 

Dmowskiego nr 14 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Romana Dmowskiego 

nr 14 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  11 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 607,09 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – . 23

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian wraz z odwodnieniem

i osuszeniem, remont klatki 

schodowej budynku

Działka nr 233 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Dmowskiego 

14

Podobszar 

Śródmieście
265 883,11

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(161.815,82), 

wkład własny 

(104.067,29)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2020.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 265.883,11 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 161.815,82 PLN, wkład własny 104.067,29 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Prace zrealizowane bez dofinansowania z UE - w trakcie remontu 

klatki schodowej.
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C2.1(108) 117

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Gen. Józefa 

Zajączka nr 6a w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. Gen. 

Józefa Zajączka nr 6a 

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   7 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 259,46 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 12

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian, wykonanie izolacji 

pionowej ścian piwnic oraz 

uporządkowanie odpływów z rur 

spustowych nieruchomości przy 

ul. Gen. Józefa Zajączka nr 6a w 

Wałbrzychu

Działka nr 171 

obręb 27 

Śródmieście ul. 

Gen. Józefa 

Zajączka nr 6a w 

Wałbrzychu

Podobszar 

Śródmieście
176 698,28

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(66.397,87), wkład 

własny 

(110.300,41)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 176.698,28 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 66.397,87 PLN, wkład własny 110.300,41 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt niezrealizowany.

C2.1(109) 118

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. ul. Bolesława 

Limanowskiego nr 

4 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Bolesława  

Limanowskiego nr 4  

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  9 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 634,86 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 27

Remont elewacji z dociepleniem i 

częściowym remontem dachu  

nieruchomości przy ul. 

Limanowskiego 4

Działka nr 177 

obręb 27 

Śródmieście ul. 

Bolesława 

Limanowskiego 

nr 4

Podobszar 

Śródmieście
175 617,47

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(94.377,22), wkład 

własny (81.240,25)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2020.

Okres realizacji 2017-2019

Wartość ogółem 175.617,47 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 94.377,22 PLN, wkład własny 81.240,25 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt niezrealizowany.

C2.1(110) 119

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Bolesława 

Limanowskiego nr 

3  i ul. Juliusza 

Słowackiego nr 23 

w  Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Bolesława  

Limanowskiego nr 3 i 

Juliusza Słowackiego 

nr 23 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  6 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 354,41 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 9

Remont elewacji z dociepleniem 

nieruchomości przy ul. Bolesława 

Limanowskiego nr 3 / ul. Juliusza 

Słowackiego nr 23, remont 

instalacji elektrycznej

Działka nr 369 

obręb 27 

Śródmieście        

ul. Bolesława 

Limanowskiego 

nr 3/Juliusza 

Słowackiego nr 

23

Podobszar 

Śródmieście
277 880,88

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(103.238,81), 

wkład własny 

(174.642,07)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2017-2019

Wartość ogółem 277.880,88 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 103.238,81 PLN, wkład własny 174.642,07 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Prace zrealizowane bez dofinansowania z UE w roku 2020.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  6 

C2.1(111) 120

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Bolesława 

Limanowskiego nr 

9 / ul. Gen. Józefa 

Zajączka nr 9a w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Bolesława 

Limanowskiego nr 8 / 

ul. Gen. Józefa 

Zajączka nr 9a w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 2

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 2

3. Liczba mieszkań w budynku -  7 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 345,37 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 12

Remont elewacji nieruchomości 

przy ul. Bolesława Limanowskiego 

nr 8 / ul. Gen. Józefa Zajączka nr 

9a

Działka nr 175/1, 

175/2 obręb 27 

Śródmieście ul. 

Bolesława 

Limanowskiego 

nr 8 / ul. Gen. 

Józefa Zajączka 

nr 9a

Podobszar 

Śródmieście
220 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(121.000,00), 

wkład własny 

(99.000,00)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.1(112) 121

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marii 

Konopnickiej nr 8 w 

Wałbrzychu, 

PARTNERZY: 

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marii 

Konopnickiej nr 9 w 

Wałbrzychu, 

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marii 

Konopnickiej nr 10 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynków przy ul. 

Marii Konopnickiej nr 

8, ul. Marii 

Konopnickiej nr 9, ul. 

Marii Konopnickiej nr 

10 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 3

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 3

3. Liczba mieszkań w budynku - 28 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 1.318,93 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – . 42

1. Remont elewacji budynku przy 

ul. Konopnickiej 8,

2. Remont elewacji budynku przy 

ul. Konopnickiej 9,

3. Remont elewacji budynku przy 

ul. Konopnickiej 10

1. Działka nr 75 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Konopnickiej 8

2. Działka nr 76/1 

obręb 27 

Śródmieście

Ul. Konopnickiej 9

3. Działka nr 77 

obręb 27 

Śródmieście

Ul. Konopnickiej 

10

Podobszar 

Śródmieście
765 862,13

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(395.192,75), 

wkład własny 

(370.669,38)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 846.208,90 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 425.020,78 PLN, wkład własny 421.188,12 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 3

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 3

3. Liczba mieszkań w budynku - 28 

C2.1(113) 122

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Marii 

Konopnickiej nr 15 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Marii Konopnickiej nr 

15 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  9 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 700,76 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych –  16

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian wraz z odwodnieniem i 

osuszeniem, remont dachu 

budynku

 Działka nr 81/1 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Marii 

Konopnickiej nr 

15

Podobszar 

Śródmieście
180 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(99.000,00), wkład 

własny (81.000,00)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(114) 123

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Kościelnej nr 1 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kościelna nr 1 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  5 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 216,89 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 10

Remont elewacji z dociepleniem i 

osuszeniem budynku, remont 

stropu oraz naprawa pęknięć, 

wymiana nadproża 

nieruchomości

Działka nr 544/1 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Kościelna nr 1

Podobszar 

Śródmieście
250 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(137.500,00), 

wkład własny 

(112.500,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(115) 124

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Stanisława 

Kunickiego nr 8 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Stanisława Kunickiego 

nr 8 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  8 

mieszkań,  powierzchnia obiektów 

objętych rewitalizacją (łącznie) : 717,56 

m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 27

Remont elewacji z dociepleniem 

nieruchomości, wykonanie 

przewodów wentylacji nawiewno-

wywiewnej w budynku

Działka nr 275/3 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Stanisława 

Kunickiego nr 8

Podobszar 

Śródmieście
323 665,98

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(205.091,97), 

wkład własny 

(118.574,01)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 286.385,38 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 196.710,35 PLN, wkład własny 89.675,03 

PLN.

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  8

C2.1(116) 125

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama 

Mickiewicza nr 13

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Adama Mickiewicza 

nr 13

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  6 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 262,48 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 15

Remont elewacji z dociepleniem, 

remont dachu, remont klatki 

schodowej, wymiana instalacji 

gazowej i elektrycznej

Działka nr 307/3 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Adama 

Mickiewicza nr 13

Podobszar 

Śródmieście
285 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(156.750,00), 

wkład własny 

(128.250,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

Okres realizacji 2015-2021.

Wartość ogółem 314.232,65 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 139.663,84 PLN, wkład własny 174.568,81 

PLN.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania w 2020 r.
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C2.1(117) 126

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy  

ul. Adama 

Mickiewicza nr 21 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy  ul. 

Adama Mickiewicza 

nr 21

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  9 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 529,06 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 17

Remont elewacji wraz z 

odwodnieniem budynku przy ul. 

Adama Mickiewicza nr 21

Działka nr 303/4 

obręb 27 

Śródmieście 

ul.  Adama 

Mickiewicza nr 21

Podobszar 

Śródmieście
225 870,84

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(136.379,23), 

wkład własny 

(89.491,61)

2017-2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 293.053,82 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 149.746,45 PLN, wkład własny 143.307,37 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  9

C2.1(118) 127

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama 

Mickiewicza nr 22 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Adama Mickiewicza 

nr 22 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  9 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) :402,70 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 22

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian wraz z odwodnieniem 

nieruchomosci przy ul. Adama 

Mickiewicza nr 22 

Działka nr 584/1 

obręb 27  

Śródmieście ul. 

Adama 

Mickiewicza nr 22

Podobszar 

Śródmieście
248 219,22

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(157.938,18), 

wkład własny 

(90.281,04)

2017-2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 273.541,30 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 173.418,49 PLN, wkład własny 100.122,81 

PLN.

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  9 

C2.1(119) 128

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy   

ul. Adama 

Mickiewicza nr 23 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy   ul. 

Adama Mickiewicza 

nr 23

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  9 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 448,63 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 19

Remont dachu oraz elewacji z 

dociepleniem ściany tylnej i 

bocznej wraz z odwodnieniem 

budynku przy ul. Adama 

Mickiewicz nr 23

Działka nr 302/3  

obręb 27  

Śródmieście  ul. 

Adama 

Mickiewicza nr 23 

Podobszar 

Śródmieście
299 287,98

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(191.842,66), 

wkład własny 

(107.445,32)

2017-2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 403.496,47 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 127,668,61 PLN, wkład własny 275.827,86 

PLN.

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  9 

C2.1(120) 129

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama 

Mickiewicza nr 28 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy

ul. Adama 

Mickiewicza nr 28 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 14 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 557,63 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 21

Remont elewacji z dociepleniem 

nieruchomości

Działka nr 652/2 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Adama 

Mickiewicza nr 28

Podobszar 

Śródmieście
344 437,37

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(198.662,10), 

wkład własny 

(145.775,27)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 413.939,33 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 218.133,94 PLN, wkład własny 195.805,39 

PLN.

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 14 

C2.1(121) 130

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama 

Mickiewicza nr 30 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Adama Mickiewicza 

nr 30 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  15 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 745,83 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 27

Remont dachu oraz klatki 

schodowej nieruchomości

Działka nr 653 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Adama 

Mickiewicza nr 30

Podobszar 

Śródmieście
193 828,87

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(115.110,81), 

wkład własny 

(78.718,06)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2017-2019

Wydatki ogółem 224.712,63 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 120.529,95 PLN, wkład własny 104.182,68 

PLN.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  15 
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C2.1(122) 131

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama 

Mickiewicza nr 50 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynków przy ul. 

Adama Mickiewicza 

nr 50

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  14 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 711,65 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 26

Remont elewacji z dociepleniem 

nieruchomości

Działka nr 15/30 

obręb 33 

Podgórze

ul. Adama 

Mickiewicza nr 50

Podobszar 

Śródmieście
168 155,72

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(103.709,65), 

wkład własny 

(64.446,07)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 226.175,13 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 113.729,89 PLN, wkład własny 112.445,24 

PLN.

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  14

C2.1(123) 132

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Młynarska nr 

18D w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Młynarska nr 18D w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   13 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 1.147,92 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 26

Remont elewacji bez docieplenia 

ścian budynku oraz remont 

pokrycia dachowego 

nieruchomości

Działka nr 670/5 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Młynarska nr 

18D

Podobszar 

Śródmieście
330 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(181.500,00), 

wkład własny 

(148.500,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

Okres realizacji 2016-2021.

Wartość ogółem 445.878,23 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 247.204,06 PLN, wkład własny 59.193,88 

PLN.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania w 2020 r.

C2.1(124) 133

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 9 w 

Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych 

wielorodzinnego 

budynku 

mieszkalnego przy ul. 

Stanisława Moniuszki 

nr 9 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   3 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 181,44 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 4

- Remont stropów, przeszycie 

ścian wraz z remontem elewacji z 

dociepleniem nieruchomości

Działka nr 622 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 9

Podobszar 

Śródmieście
244 002,10

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(41.750,88), wkład 

własny 

(202.251,22)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2017-2019

Wartość ogółem 244.002,10 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 41.750,88 PLN, wkład własny 202.251,22 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt obecnie w trakcie realizacji.

C2.1(125) 134

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 26 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Stanisława Moniuszki 

nr 26 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   9 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 419,29 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 16

Remont elewacji z dociepleniem 

oraz remont klatki schodowej

Działka nr 564 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 26

Podobszar 

Śródmieście
210 840,47

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(106.375,16), 

wkład własny 

(104.465,31)

2017-2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2017-2019

Wartość ogółem 210.840,47 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 106.375,16 PLN, wkład własny 104.465,31 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt niezrealizowany.

C2.1(126) 135

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 27-29 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynków przy ul. 

Stanisława Moniuszki 

nr 27-29, w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 2

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 2

3. Liczba mieszkań w budynku -  13 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 888,35 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 30

Remont dachów oraz remont 

elewacji z dociepleniem i 

odwodnieniem nieruchomości

Działka nr 639/1, 

639/2, 637 obręb 

27 Śródmieście

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 27-

29

Podobszar 

Śródmieście
634 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(348.700,00), 

wkład własny 

(285.300,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.1(127) 136

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 30, w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Stanisława Moniuszki 

nr 30, w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   7 

mieszkań,

 powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 403,62 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 9

Remont elewacji wraz z rozbiórką 

przybudówki nieruchomości

Działka nr 570 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 30,

Podobszar 

Śródmieście
241 169,88

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(200.475,44), 

wkład własny 

(40.694,44)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2017-2019

Wartość ogółem 241.169,88 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 200.475,44 PLN, wkład własny 40.694,44 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt niezrealizowany.

C2.1(128) 137

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 31

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Stanisława Moniuszki 

nr 31 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  7 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 520,76 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 14

Remont elewacji z dociepleniem 

tylnej ściany nieruchomości

Działka nr 636/1 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 31

Podobszar 

Śródmieście
174 361,67

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(109.756,53), 

wkład własny 

(64.605,14)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 188.656,17 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 120.514,32 PLN, wkład własny 68.141,85 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  7

C2.1(129) 138

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 35 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Stanisława Moniuszki 

nr 35 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  7 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 460,59 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych - 19

Remont elewacji z dociepleniem 

nieruchomości

Działka nr 634/1 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Stanisława 

Moniuszki nr 35

Podobszar 

Śródmieście
240 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(132.000,00), 

wkład własny 

(108.000,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(130) 139

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Piotra Skargi nr 

2

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piotra Skargi 2

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  11 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 546,11 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 48

Remont elewacji z dociepleniem 

nieruchomości

Działka nr 11/2 

obręb 33 

Podgórze

ul. Piotra Skargi 

nr 2

Podobszar 

Śródmieście
260 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(143.000,00), 

wkład własny 

(117.000,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2
Projekt w trakcie realizacji. Decyzja o przyznaniu dofinansowania UE 

w 2020 r.

C2.1(131) 140

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Piotra Skargi nr 

6

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piotra Skargi nr 6

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  7 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie): 392,25m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 15

Remont elewacji z dociepleniem 

nieruchomości

Działka nr 12/1 

obręb 33 

Podgórze

ul. Piotra Skargi 

nr 6

Podobszar 

Śródmieście
152 871,16

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(78.508,11), wkład 

własny (74.363,05)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 186.009,69 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 56.173,04 PLN, wkład własny 129.836,65 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  7
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Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Piotra Skargi 12

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piotra Skargi nr 12

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 5 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 263,59 m2

Rezultaty:

liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 14

Remont elewacji nieruchomości

Działka nr 19/1 

obręb 33 

Podgórze

ul. Piotra Skargi 

nr 12 w 

Wałbrzychu

Podobszar 

Śródmieście
118 301,62

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(76.883,45), wkład 

własny (41.418,17)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 144.541,47 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 84.419,16 PLN, wkład własny 60.122,31 

PLN.

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 5 

C2.1(133) 142

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

Pl. Tuwima 3-3a w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynków przy Pl. 

Tuwima 3-3a w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -13 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 681,09 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 17

Remont dachu nieruchomości 

przy Pl. Tuwima 3, remont klatek 

schodowych nieruchomości przy 

Pl. Tuwima 3-3a oraz wymiana 

instalacji elektrycznej w 

nieruchomości przy Pl. Tuwima 3-

3a

Działka nr 315/1 

obręb 27 

Śródmieście

Pl. Tuwima 3-3a

Podobszar 

Śródmieście
241 295,42

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(112.500,32), 

wkład własny 

(128.795,10)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 297.559,12 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 121,443,71 PLN, wkład własny 176.115,41 

PLN.

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -13 

C2.1(134) 143

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama Pługa nr 

3 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Adama Pługa nr 3 w 

Wałbrzychu 

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  12 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 612,80 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 31

Remont elewacji z dociepleniem i 

odwodnieniem i osuszeniem 

nieruchomości przy ul. Adama 

Pługa nr 3

Działka nr 89 

obręb 27 

Śródmieście ul. 

Adama Pługa nr 3  

w Wałbrzychu

Podobszar 

Śródmieście
160 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(88.000,00), wkład 

własny (72.000) 

2017 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(135) 144

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy  

ul. Adama Pługa nr 

5

Rewitalizacja 

budynku przy   ul. 

Adama Pługa nr 5

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 10 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) :576,56 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 18

Remont elewacji z częściowym 

osuszeniem piwnic 

nieruchomości przy ul. Adma 

Pługa nr 5

Działka nr 91  

obręb 27 

Śródmieście                           

ul. Adama Pługa 

nr 5

Podobszar 

Śródmieście
140 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(77.000,00), wkład 

własny (63.000,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(136) 145

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy  

ul. Adama Pługa nr 

6

Rewitalizacja 

budynku przy  ul. 

Adama Pługa nr 6

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 13 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 481,54 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 29

Remont elewacji z częściowym 

osuszeniem piwnic 

nieruchomości przy ul. Adma 

Pługa nr 6 

Działka nr 92  

obręb 27 

Śródmieście                           

ul. Adama Pługa 

nr 6

Podobszar 

Śródmieście
100 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(55.000,00), wkład 

własny (45.000,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

Okres realizacji 2016-2021.

Wartość ogółem 172.042,09 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 112.848,21PLN, wkład własny 59.193,88 

PLN.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania w 2020 r.
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Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama Pługa nr 

9 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Adama Pługa nr 9, w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 11 

mieszkań,  powierzchnia obiektów 

objętych rewitalizacją (łącznie) : 503,66 

m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 17

Remont elewacji wraz z 

dociepleniem ścian zaplecza 

nieruchomości przy ul. Adama 

Pługa nr 9, remont klatki 

schodowej nieruchomości przy ul. 

Adama Pługa nr 9.

Działka nr 95/1 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Adama Pługa 

nr 9

Podobszar 

Śródmieście
213 645,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(122.576,12), 

wkład własny 

(91.068,88)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2015-2019

Wartość ogółem 213.645,00 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 122.576,12 PLN, wkład własny  91.068,88 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt niezrealizowany.

C2.1(138) 147

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama Pługa nr 

11 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy, ul. 

Adama Pługa nr 11 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  8 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 453 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 11

Remont elewacji z częściowym 

dociepleniem nieruchomości przy 

ul. Adama Pługa nr 11, remont 

klatki schodowej nieruchomości 

przy ul. Adama. Pługa nr 11

Działka nr 101 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Adama Pługa 

nr 11

Podobszar 

Śródmieście
175 992,23

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(110.035,37), 

wkład własny 

(65.956,86)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 214.152,27 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 120.820,48 PLN, wkład własny 93.331,79 

PLN.

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  8 

C2.1(139) 148

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Przemysłowej nr 

2 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku ul. 

Przemysłowej nr 2 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  18 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 909,77 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 44

Remont elewacji z dociepleniem i 

odwodnieniem nieruchomości

Działka nr 447/13 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Przemysłowa 

2

Podobszar 

Śródmieście
230 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(126.500,00), 

wkład własny 

(103.500,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2

Projekt w trakcie realizacji. Decyzja o przyznaniu dofinansowania UE 

w grudniu 2020 r.

Wykonano remont elewacji w 2020 r. i izolację w 2017 r.

C2.1(140) 149

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Rynek nr 4 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Rynek nr 4 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  10 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 595,11 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 17

Remont elewacji z dociepleniem 

nieruchomości przy ul. Rynek nr 4

Działka nr 326/1 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Rynek nr 4

Podobszar 

Śródmieście
175 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(96.250,00), wkład 

własny (78.750,00)

2017-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(141) 150

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Andrzeja 

Szmidta nr 3 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Andrzeja Szmidta nr 3 

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   9 

mieszkań

2. wyremontowane budynki mieszkalne na 

obszarach miejskich – 1 szt.

3. powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 431,36 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 15

Remont elewacji z dociepleniem 

oraz kotwienie budynku i 

odwodnienie wszystkich ścian 

nieruchomości

Działka nr 28/1 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Andrzeja 

Szmidta nr 3

Podobszar 

Śródmieście
243 991,47

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(104.261,31), 

wkład własny 

(139.730,16)

2017 – 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2017-2019

Wartość ogółem 243.991,47 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 104.261,31 PLN, wkład własny  

139.730,16 PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt niezrealizowany.
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C2.1(142) 151

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Rynek nr 2

58-300 Wałbrzych

Rewitalizacja 

budynku przy ul.. 

Rynek nr 2 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 6 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 521,65 m2

Rezultaty:

1. liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 3 os.

Wykonanie drenażu opaskowego 

wraz z izolacją ścian piwnic 

ul. Rynek nr 2 , 

działka nr 328/5 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
263 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(144.650,00), 

wkład własny 

(118.350,00) 

2017 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(143) 152

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

przy ul. Poznańskiej 

11a w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Poznańskiej 11a

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 8, 

powierzchnia budynku objętego 

rewitalizacją 439,33 m2

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynku 

zrewitalizowanego – 13

Remont dachu budynku, remont 

elewacji budynku z dociepleniem 

ścian oraz izolacją 

przeciwwilgociowa ścian, 

naprawa spękanych ścian, 

przebudowa instalacji gazowej w 

częściach wspólnych budynku, 

przebudowa wewnętrznej linii 

zasilającej, zestawów rozdzielczo-

pomiarowych z wewnętrznymi 

liniami zasilającymi do rozdzielnic 

w lokalach mieszkalnych oraz 

instalacji oświetlenia w 

pomieszczeniach ogólnego 

użytku, wymiana instalacji wodno-

kanalizacyjnej, remont klatki 

schodowej, wymiana domofonu

Wałbrzych ul. 

Poznańskiej11a - 

działka nr 27/15 

obręb Podgórze 

39

Podobszar 

Podgórze
290 000,00  Środki własne 2017-2025 LISTA A CEL 2

Projekt częściowo zrealizowany bez dofinansowania z UE.

Wykonano remont dachu w 2018 r. i elewacji w 2019 r.

C2.1(144) 153

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

przy ul.  

Poznańskiej 11b w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Poznańskiej 11b

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   8, 

Powierzchnia budynku objętego 

rewitalizacją 412,78 m2

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynku 

zrewitalizowanego – 12

Remont dachu budynku, remont 

elewacji budynku z dociepleniem 

ścian oraz izolacją 

przeciwwilgociowa ścian, 

przebudowa wewnętrznej linii 

zasilającej, zestawów rozdzielczo-

pomiarowych z wewnętrznymi 

liniami zasilającymi do rozdzielnic 

w lokalach mieszkalnych oraz 

instalacji oświetlenia w 

pomieszczeniach ogólnego 

użytku, remont klatki schodowej

Wałbrzych ul. 

Poznańskiej11b - 

działka nr 27/14 

obręb Podgórze 

39

Podobszar 

Podgórze
210 000,00 Środki własne 2017-2025 LISTA A CEL 2

Projekt częściowo zrealizowany bez dofinansowania z UE.

Wykonano remont dachu w 2018 r. i elewacji w 2019 r.

C2.1(145) 154

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Świdnickiej 4 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Świdnickiej 4 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 11, 

powierzchnia budynku objętego 

rewitalizacją  550  m2

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynku 

zrewitalizowanego – 24

1. remont elewacji budynku bez 

docieplenia ścian 

2. remont instalacji wodno-

kanalizacyjnej 

ul. Świdnicka 4 - 

działka nr 703/19 

obręb Podgórze 

33

Podobszar 

Podgórze
162 029,13

Środki własne
2017 – 2018 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.1(146) 155

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Księcia Józefa 

Poniatowskiego 16 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul.  

Księcia Józefa 

Poniatowskiego 16 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 4, 

powierzchnia budynku objętego 

rewitalizacją 241,53 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynku 

zrewitalizowanego – 11

Księcia Józefa Poniatowskiego 16 

– remont elewacji budynku z 

dociepleniem ścian, wykonanie 

izolacji pionowej i poziomej wraz 

z odprowadzeniem wód 

opadowych, przebudowa 

wewnętrznej linii zasilającej, 

zestawów rozdzielczo-

pomiarowych z wewnętrznymi 

liniami zasilającymi do rozdzielnic 

w lokalach mieszkalnych oraz 

instalacji oświetlenia w 

pomieszczeniach ogólnego 

użytku, remont klatki schodowej 

ul. Księcia Józefa 

Poniatowskiego 

16 – działka nr 

73/1 obręb 

Podgórze 39

Podobszar 

Podgórze
250 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(137.500,00), 

wkład własny 

(112.500,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2

Projekt częściowo zrealizowany bez dofinansowania z UE.

Wykonano remont klatki schodowej w 2019 r.

C2.1(147) 156

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama 

Mickiewicza 69 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Adama Mickiewicza 

69 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  10, 

powierzchnia budynku objętego 

rewitalizacją  620,89  m2

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynku 

zrewitalizowanego – 15

remont elewacji budynku, 

wykonaniem izolacji ścian 

fundamentowych, ułożenie kostki 

brukowej na podwórku 

Wałbrzych ul. 

Adama 

Mickiewicza 69 - 

działka nr 254/6  

obręb Podgórze 

33

Podobszar 

Podgórze
440 000,00 Środki własne 2018-2025 LISTA A CEL 2

Projekt w trakcie realizacji. Decyzja o przyznaniu dofinansowania UE 

w 2020 r.

C2.1(148) 157

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Św. Jadwigi nr 8 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. Św. 

Jadwigi nr 8 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 2 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 151,50 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -5

Remont elewacji z dociepleniem 

wykonanie izolacji pionowej Ścian 

i prawidłowe odprowadzenie 

wód opadowych nieruchomości 

przy ul. Św. Jadwigi  nr 8, remont 

dachu nieruchomości przy ul. Św. 

Jadwigi nr 8

Działka nr 577 

obręb 27 

Śródmieście 

ul.Św. Jadwigi nr 

8

Podobszar 

Śródmieście
212 168,90

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(116.692,90), 

wkład własny 

(95.476,01)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(149) 158

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy  

ul. Rycerskiej nr 1 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Rycerska nr 1

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 9 

mieszkań,  powierzchnia obiektów 

objętych rewitalizacją (łącznie) : 798,58 

m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -12

Remont elewacji z odwodnieniem 

oraz częściowy  remont dachu 

nieruchomości przy ul. Rycerskiej 

nr 1

Działka nr 397 

obręb 27 

Śródmieście ul. 

Rycerska nr 1

Podobszar 

Śródmieście
345 784,69

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(129.733,98), 

wkład własny 

(216.050,71)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2017-2019

Wartość ogółem 345.784,69 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 129.733,98 PLN, wkład własny  

216.050,71 PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Prace zrealizowane bez dofinansowania z UE w roku 2020 

wykonano remont dachu oraz elewacji.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 9
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C2.1(150) 159

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Św. Jadwigi nr 3  

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. Św. 

Jadwigi nr 3 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  6 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 280,31 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -11

Remont elewacji z dociepleniem i 

osuszeniem nieruchomości przy 

ul. Św. Jadwigi nr 3

Działka nr 596  

obręb 27 

Śródmieście        

ul.  Św. Jadwigi nr 

3

Podobszar 

Śródmieście
223 863,23

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(123.124,78), 

wkład własny 

(100.738,45)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2
Projekt realizowany bez dofinansowania z UE. Wykonano remont 

elewacji w 2020 r.

C2.1(151) 160

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Tadeusza 

Kościuszki nr 2 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Tadeusza Kościuszki 

nr 2 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   7 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 346,76 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych -11

Remont elewacji z dociepleniem i 

wykonaniem izolacji pionowej i 

blokady przeciwwilgociowej 

nieruchomości przy  ul. Tadeusza 

Kościuszki nr 2

Działka nr 599/2 

obręb 27 

Śródmieście    ul. 

Kościuszki nr 2

Podobszar 

Śródmieście
177 991,72

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(88.518,67), wkład 

własny (89.473,05)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2017-2019

Wartość ogółem 177.991,72 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD  88.518,67 PLN, wkład własny  89.473,05 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Prace zrealizowane bez dofinansowania z UE w roku 2020 

wykonano remont elewacji wraz z izolacją.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   7

C2.1(152) 161

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Romualda 

Traugutta nr 7-7a  

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Romualda Traugutta 

nr 7-7a

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  15 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 776,20 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 20

Remont elewacji z izolacją 

pionową ścian  nieruchomości 

przy ul. Traugutta nr 7-7a

Działka nr 408/2 

obręb 27 

Śródmieście, ul. 

Romualda 

Traugutta 7-7a 

Podobszar 

Śródmieście
375 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(206.250,00), 

wkład własny 

(168.750,00)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(153) 162

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Romualda 

Traugutta nr 2-2a 

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Romualda Traugutta 

nr 2-2a

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   10 

mieszkań,  powierzchnia obiektów 

objętych rewitalizacją (łącznie) :418,55 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 13

Remont elewacji z dociepleniem 

osuszeniem i odwodnieniem oraz 

remont dachu nieruchomości 

przy ul. Romualda Traugutta nr 2- 

2a

Działka nr 

419/1,420/1 

obręb 27 

Śródmieście ul. 

Traugutta 2-2a

Podobszar 

Śródmieście
328 119,69

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(213.244,97), 

wkład własny 

(114.874,72)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2017-2019

Wydatki ogółem 382.433,97 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 199.146,18 PLN, wkład własny 183.287,79 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   10 

C2.1(154) 163

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Romualda 

Traugutta nr 8 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Romualda Traugutta 

nr 8 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  10 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 599,78 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 28

Remont elewacji z izolacją 

pionową ścian  nieruchomości 

przy ul. Romualda Traugutta nr 8

Działka nr 409  

obręb 27 

Śródmieście ul.  

Romualda 

Traugutta nr 8

Podobszar 

Śródmieście
160 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(88.000,00), wkład 

własny (72.000,00)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.1(155) 164

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Józefa 

Lewartowskiego nr 

18-18a w 

Wałbrzychu 

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Józefa 

Lewartowskiego  nr 

18 - 18a w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -   25 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 973,65 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 46

Wykonanie izolacji pionowej, 

odwodnienia oraz remont klatek 

schodowych nieruchomości przy 

ul. Józefa Lewartowskiego nr 18-

18a

Działka nr 118 

obręb 27 

Śródmieście ul. 

Józefa 

Lewartowskiego  

18

Podobszar 

Śródmieście
220 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(121.000,00), 

wkład własny 

(99.000,00)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2

Projekt w trakcie realizacji. Decyzja o przyznaniu dofinansowania 

UE w grudniu 2020 r.

Zmiana nazwy ulicy na Andrzeja Wajd. 

C2.1(156) 165

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Piotra 

Wysockiego nr 1 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piotra Wysockiego nr 

1 w  Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  13 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 711,23 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 14

Remont elewacji nieruchomości 

przy ul. Piotra Wysockiego nr 1

Działka nr 139/1 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Piotra 

Wysockiego nr 1

Podobszar 

Śródmieście
257 834,57

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(129.182,41), 

wkład własny 

(128.652,16)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2016-2019

Wartość ogółem 257.834,57 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD  129.182,41 PLN, wkład własny  

128.652,16 PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt niezrealizowany .

C2.1(157) 166

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Józefa 

Lewartowskiego nr 

2 i Adama Pługa nr 

1a w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynków przy ul.  

Józefa 

Lewartowskiego nr 2 i 

Adama Pługa nr 1A,

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 2

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 2

3. Liczba mieszkań w budynku -   23 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 1.266,91 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych - 51

Remont elewacji z częściowym 

dociepleniem nieruchomości przy 

ul.  Józefa Lewartowskiego nr 2 i 

Adama Pługa nr 1A, remont 

klatek schodowych 

nieruchomości przy ul. Józefa 

Lewartowskiego nr 2 i Adama 

Pługa nr 1A, wymiana instalacji 

elektrycznej w nieruchomości 

przy ul. Adama Pługa nr 1a

Działka nr 86 

obręb 27 

Śródmieście

ul. Józefa 

Lewartowskiego 

nr 2 i Adama 

Pługa nr 1A

Podobszar 

Śródmieście
480 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(264.000,00), 

wkład własny 

(216.000,00)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

Okres realizacji 2016-2021.

Wartość ogółem 569.047,24 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 354.700,58 PLN, wkład własny 214.346,66 

PLN.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania w 2020 r. Zmiana nazwy ulicy 

Józefa Lewartowskiego na Andrzeja Wajd.

C2.1(158) 167

  Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama Pługa nr 

4 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynków przy ul. 

Adama Pługa nr 4 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  7 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 679,51 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych - 23

Remont elewacji z częściowym 

dociepleniem nieruchomości, 

wykonanie przewodów 

wentylacyjnych w nieruchomości

Działka nr 90 

obręb 27 

Śródmieście

Ul. Adama Pługa 

nr 4

Podobszar 

Śródmieście
182 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(100.100,00), 

wkład własny 

(81.900,00)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

Okres realizacji 2016-2021.

Wartość ogółem 238.791,13 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 128.140,53 PLN, wkład własny 110.650,60 

PLN.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania w 2020 r.

C2.1(159) 168

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Piotra 

Wysockiego nr 6 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Piotra Wysockiego nr 

6 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  9 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 464,04 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych –17 os

Remont elewacji, remont klatki 

schodowej, wymiana instalacji 

wodno-kanalizacyjnej, wymiana 

okien na strychu i w piwnicy 

nieruchomości

ul. Piotra 

Wysockiego nr 6, 

Wałbrzych, 

działka nr 44 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
216 756,15

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(179.049,22), 

wkład własny 

(37.706,93)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2017-2019

Wydatki ogółem 299.932,64 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 192.467,36 PLN, wkład własny 107.465,28 

PLN.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  9 
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C2.1(160) 169

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Jana Brzechwy 

nr 6

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynków  przy ul. 

Jana Brzechwy nr 6  w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  6 

mieszkań

powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 415,73 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 11 os

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian wraz z odwodnieniem i 

osuszeniem budynku

 ul. Jana 

Brzechwy nr 6 , 

działka nr 218 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
140 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(77.000,00), wkład 

własny (63.000,00)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(161) 170

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Jana Brzechwy 

nr 11

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynków  przy ul. 

Jana Brzechwy nr 11

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  14 

mieszkań

 powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 899,16 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 26 os

Remont elewacji z odwodnieniem 

i osuszeniem budynku

 ul. Jana 

Brzechwy nr 11 , 

działka nr 222/2 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
360 762,87

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(226.153,37), 

wkład własny 

(134.609,50)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 445.275,12 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 248.315,55 PLN, wkład własny 196.959,57 

PLN.

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  14 

C2.1(162) 171

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul.Jana Brzechwy 

nr 12

W Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynków  przy ul.  

ul. Jana Brzechwy nr 

12

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  9 

mieszkań

powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 610,69 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 21 os

 Remont elewacji z 

odwodnieniem i osuszeniem 

budynku

ul. Jana Brzechwy 

nr 12 , działka nr 

228obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
200 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(110.000,00), 

wkład własny 

(90.000,00)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(163) 172

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Jana Brzechwy 

nr 8 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynków  przy ul. 

Jana Brzechwy nr 8 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  4 

mieszkań

powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 328,33 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 8 os

 Remont elewacji z dociepleniem 

ścian wraz z  odwodnieniem i 

osuszeniem budynku

 ul. Jana 

Brzechwy 8 , 

działka nr 219/2 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
195 120,79

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(126.808,99), 

wkład własny 

(68.311,80)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 242.042,39 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 139.238,17 PLN, wkład własny 102.804,22 

PLN.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  4

C2.1(164) 173

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Jana Brzechwy 

nr 9

W Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. Jana 

Brzechwy nr 9

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  8 

mieszkań

powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 2.065,08 m2

Rezultaty: 

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 21 os

Remont  elewacji z dociepleniem 

tylnej ściany budynku, wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowej ścian 

fundamentowych i osuszenie 

piwnic, zapewnienia prawidłowej 

wentylacji nawiewno-wywiewnej 

piwnic, wykonania odwodnienia 

budynku, udrożnienia 

przykanalików deszczowych, 

przemurowania spękanych ścian 

zewnętrznych budynku

ul. Jana Brzechwy 

nr 9 , działka nr 

220/1 obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
258 377,98

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(165.670,33), 

wkład własny 

(93.707,65)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 301.942,46 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 177.765,78 PLN, wkład własny 124.176,68 

PLN.

 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  8 
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C2.1(165) 174

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Bolesława 

Limanowskiego nr 

7 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Bolesława 

Limanowskiego nr 7 

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  10 

mieszkań

powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 676,33 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 17 os

Remont klatki schodowej i tunelu 

nieruchomości, wymiana 

instalacji elektrycznej w 

nieruchomości

ul. Bolesława 

Limanowskiego  

nr 7, Wałbrzych, 

działka nr 376 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
174 569,56

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(125.885,38), 

wkład własny 

(48.684,18)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony i rozliczony. 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 198.047,74 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 102.557,68 PLN, wkład własny 95.490,06 

PLN.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  10 

C2.1(166) 175

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

Pl. Magistracki nr 

10 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy Pl. 

Magistracki nr 10 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -  5 

mieszkań

powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 349,43m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 11 os

Remont elewacji z dociepleniem 

ścian wraz z odwodnieniem i 

osuszeniem, remont dachu 

budynku

Pl. Magistracki nr 

10, Wałbrzych, 

działka nr 342/4 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
250 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(137.500,00), 

wkład własny 

(112.500,00)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(167) 176

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy  

Pl. Magistracki nr 6

58-300 Wałbrzych

Rewitalizacja 

budynku przy , Pl. 

Magistracki nr 6 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 3 

mieszkania

powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 202,12 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 7 os.

Remont elewacji bez docieplenia 

oraz remont dachu 

nieruchomości

 Pl. Magistracki nr 

6,  Wałbrzych, 

działka nr 405 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
110 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(60.500,00), wkład 

własny (49.500,00)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(168) 177

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama Pługa nr 

1 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Adama Pługa nr 1 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -8 mieszkań

 powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 571,47 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 14 os

Remont elewacji, remont klatki 

schodowej nieruchomości

ul. Adama Pługa 

nr 1, Wałbrzych, 

działka nr 87 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
255 474,01

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(182.447,74), 

wkład własny 

(73.026,27)

2017 - 2019 LISTA A CEL 2

Projekt zakończony lecz nierozliczony 

Okres realizacji 2016-2019

Wydatki ogółem 304.712,82 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 197.945,70 PLN, wkład własny 106.767,12 

PLN.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku -8

C2.1(169) 178

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Romualda 

Traugutta nr 10

W Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Romualda Traugutta 

nr 10 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 7 mieszkań

powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 824,00 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 18 os

Remont elewacji z dociepleniem 

oraz remont dachu 

nieruchomości

 ul. Romualda 

Traugutta nr 10 , 

działka nr 411 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
240 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(132.000,00), 

wkład własny 

(108.000,00)

2017 - 2025 LISTA A CEL 2
Projekt realizowany bez dofinansowania UE. Wykonano remont 

dachu w 2021 r.
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C2.1(170) 179

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Adama Pługa nr 

10 w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Adama Pługa nr 10, w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 8 mieszkań

powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie) : 488,49 m2

Rezultaty:

Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych – 20 osób

Remont elewacji nieruchomości 

przy ul. Adama Pługa nr 10

Działka nr 100 

obręb 27 

Śródmieście, ul. 

Adama Pługa 10

Podobszar 

Śródmieście
140 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(77.000,00), wkład 

własny (63.000,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

Okres realizacji 2016-2021.

Wartość ogółem 217.694,44 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD 87.534,44 PLN, wkład własny 130.160,00 

PLN.

Decuzja o przyznaniu dofinansowania w 2020 r.

C2.1(171) 180

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Henryka 

Sienkiewicza nr 5  

w Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Henryka Sienkiewicza 

nr 5 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

3. Liczba mieszkań w budynku - 9 

mieszkań,

powierzchnia obiektu objętego  

rewitalizacją (łącznie): 660,80 m2, 

Rezultaty

1. liczba osób korzystających z budynku 

zrewitalizowanego  - 9 

Remont polegający na 

odtworzeniu izolacji ścian 

piwnicznych zewnętrznych oraz 

remont klatki schodowej  

budynku przy ul. Henryka 

Sienkiewicza  nr 5 w Wałbrzychu

Działka nr 

332obręb 27 

Śródmieście ul. 

Henryka 

Sienkiewicza nr 5  

w Wałbrzychu

Podobszar 

Śródmieście 
158 356,65

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(74.983,79), wkład 

własny (83.372,86)

2017-

2019
LISTA A CEL 2

Rozwiązanie umowy na realizację projektu z IPAW w roku 2019.

Okres realizacji 2017-2019

Wartość ogółem 158.356,65 PLN.

Dotacja UE EFRR RPO WD  74.983,79 PLN, wkład własny  83.372,86 

PLN.

Umowa o dofinansowanie została rozwiązana z powodu braku 

wykonawcy.

Projekt niezrealizowany.

C2.1(172) 181

Wspólnota  

Mieszkaniowa przy 

ulicy Bolesława 

Chrobrego 25   w 

Wałbrzychu

Remont ścian 

elewacji wraz z 

dociepleniem ściany 

tylnej i bocznej ,   

remont balkonów w 

budynku 

mieszkalnym 

wielorodzinnym przy 

ulicy Bolesława      

Chrobrego 25  w 

Wałbrzychu

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół z odbioru prac 

budowlanych 1 szt

( pomiar jeden raz w 

roku) -  na koniec roku.)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

11

liczba mieszkań w rewitalizowanym 

budynku – ilość mieszkań 11sztuk

Powierzchnia użytkowa lokali – 972,45  m2 

Zbicie starych tynków na elewacji 

budynku, naprawa pęknieć ścian, 

naprawa balkonów, wykonanie 

nowych obróbek blacharskich , 

wykonanie  docieplenia ściany 

tylnej oraz bocznej , wykonanie  

prac towarzyszących koniecznych 

do wykonania przy remoncie 

elewacji  a powstałych w wyniku 

dokonanych odkrywek wykonanie 

nowych wypraw elewacyjnych. 

Bolesława 

Chrobrego 25

58-300 

Wałbrzych

Działka nr 155/2

Podobszar 

Śródmieście
282 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(190.000,00), 

wkład własny 

(92.000,00)

2021-2024 LISTA A CEL 2

Projekt niezrealizowany - planowany do realizacji

Aktualizacja szacowanej kwoty projektu: 

422.480,85

C2.1(173) 182

Wspólnota  

Mieszkaniowa przy 

ulicy M. 

Konopnickiej 5B  w 

Wałbrzychu

Remont elewacji 

frontowej, tylnej i 

bocznej lewej wraz z 

wymianą stolarki 

okiennej, w budynku 

mieszkalnym przy ul. 

Konopnickiej 5b w 

Wałbrzychu

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół   z odbioru prac 

budowlanych 1 szt

( pomiar jeden raz w 

roku) -  na koniec roku.)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

19

 liczba mieszkań w rewitalizowanym 

budynku – ilość mieszkań 13 sztuk 

Zbicie starych tynków na elewacji 

frontowej oraz bocznej i tylnej , 

naprawa pęknięć ścian, naprawa 

balkonów, wykonanie nowych 

obróbek blacharskich , wykonanie 

prac towarzyszących koniecznych 

do wykonania przy remoncie 

elewacji  a powstałych w wyniku 

dokonanych odkrywek, wymiana 

stolarki okiennej w 

pomieszczeniach wspólnych ,  

wykonanie nowych tynków, 

elewacji frontowej , bocznej oraz 

tylnej , odnowienie malatury.

M. Konopnickiej 

5b

58-300 

Wałbrzych

Działka nr  135/1 

Podobszar 

Śródmieście
386 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(246.000,00), 

wkład własny 

(140.000,00)

2020-2024 LISTA A CEL 2
Projekt niezrealizowany - brak środków.

Nie wykonano aktualizacji kosztorysu.
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C2.1(174) 183

Wspólnota  

Mieszkaniowa przy 

ulicy 1 Maja 

20,20a,20b  w 

Wałbrzychu

Remont ścian 

elewacji budynku 

mieszkalnego przy 

ulicy 20,20a,20b   w 

Wałbrzychu

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół z odbioru prac 

budowlanych 1 szt

( pomiar jeden raz w 

roku) -  na koniec roku.)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

22 

liczba mieszkań w rewitalizowanym 

budynku – ilość mieszkań10  sztuk

Powierzchnia uzytkowa lokali – 674,79 m2

Zbicie starych tynków na elewacji 

budynku, naprawa pęknieć ścian, 

naprawa balkonów, wykonanie 

nowych obróbek blacharskich , 

wykonanie  docieplenia ściany 

tylnej oraz bocznej , wykonanie  

prac towarzyszących koniecznych 

do wykonania przy remoncie 

elewacji  a powstałych w wyniku 

dokonanych odkrywek wykonanie 

nowych wypraw elewacyjnych. 

1 Maja 

20,20a,20b w 

Wałbrzychu

58-300 

Wałbrzych

Działka nr 435/6

Podobszar 

Śródmieście
355 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(240.000,00), 

wkład własny 

(115.000,00)

2020-2025 LISTA A CEL 2
Projekt niezrealizowany - brak środków.

Nie wykonano aktualizacji kosztorysu.

C2.1(175) 184

Wspólnota  

Mieszkaniowa przy 

ulicy 1 Maja 148   w 

Wałbrzychu

Remont ścian 

elewacji budynku 

mieszkalnego przy 

ulicy 1 Maja 148   w 

Wałbrzychu

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół z odbioru prac 

budowlanych 1 szt

( pomiar jeden raz w 

roku) -  na koniec roku.)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

16

liczba mieszkań w rewitalizowanym 

budynku – ilość mieszkań12  sztuk

Powierzchnia uzytkowa lokali – 599,71 m2

Zbicie starych tynków na elewacji 

budynku, naprawa pęknieć ścian, 

naprawa balkonów, wykonanie 

nowych obróbek blacharskich , 

wykonanie  docieplenia ściany 

tylnej oraz bocznej , wykonanie  

prac towarzyszących koniecznych 

do wykonania przy remoncie 

elewacji  a powstałych w wyniku 

dokonanych odkrywek wykonanie 

nowych wypraw elewacyjnych. 

1 Maja 148 w 

Wałbrzychu

58-300 

Wałbrzych

Działka nr 146/8

Podobszar 

Sobięcin
190 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(130.000,00), 

wkład własny 

(60.000,00)

2020-2025 LISTA A CEL 2
Projekt niezrealizowany - brak środków.

Nie wykonano aktualizacji kosztorysu.

C2.1(176) 185

Wspólnota  

Mieszkaniowa przy 

Wyzwolenia 14  w 

Wałbrzychu

Remont elewacji wraz 

z dociepleniem ścian 

budynku 

mieszkalnego , 

wymiana stolarki 

okiennej w częściach 

wspólnych  

przy Al. Wyzwolenia 

14 w Wałbrzychu

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół   z odbioru prac 

budowlanych 1 szt

( pomiar jeden raz w 

roku) -  na koniec roku.)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

10

 liczba mieszkań w rewitalizowanym 

budynku – ilość mieszkań 8  sztuk

Powierzchnia użytkowa: 896, 93m2

Usuniecie starych tynków, 

docieplenie ścian  bocznych oraz 

tylnej elewacji styropianem, 

wykonanie nowych wypraw 

elewacyjnych , wymiana stolarki 

okiennej w częściach wspólnych.

Al. Wyzwolenia 

14

58-300 

Wałbrzych

Działka nr  53/1 

Podobszar 

Śródmieście
330 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(220.000,00), 

wkład własny 

(110.000,00)

2020-2025 LISTA A CEL 2
Projekt niezrealizowany - brak środków.

Nie wykonano aktualizacji kosztorysu.

C2.1(177) 186

Wspólnota  

Mieszkaniowa przy 

1 Maja 17 w 

Wałbrzychu

Remont elewacji wraz 

z dociepleniem trzech 

ścian , wymiana 

stolarki okiennej w 

częściach wspólnych, 

remont klatki 

schodowej  w 

budynku  przy ul. 1 

Maja 17  w 

Wałbrzychu.

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół   z odbioru prac 

budowlanych 1 szt

( pomiar jeden raz w 

roku) -  na koniec roku.)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

28

 liczba mieszkań w rewitalizowanym 

budynku – ilość mieszkań 18 sztuk

Powierzchnia użytkowa: 728,36 m2 

Naprawa tynków, docieplenie 

ścian styropianem, wykonanie 

nowych wypraw elewacyjnych, 

wymiana stolarki okiennej w 

częściach wspólnych.

1 Maja 17   w 

Wałbrzychu

58-300 

Wałbrzych

Działka nr  712 

Podobszar 

Śródmieście
350 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(230.000,00), 

wkład własny 

(120.000,00)

2020-2025 LISTA A CEL 2
Projekt niezrealizowany - brak środków.

Nie wykonano aktualizacji kosztorysu.
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C2.1(178) 187

Wspólnota  

Mieszkaniowa przy 

ulicy 11 Listopada 

138  w Wałbrzychu

Remont  elewacji  

budynku 

mieszkalnego  przy ul. 

11 Listopada 138 w 

Wałbrzychu wraz z 

wymianą stolarki 

okiennej w częściach 

wspólnych 

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół   z odbioru prac 

budowlanych 1 szt

( pomiar jeden raz w 

roku) -  na koniec roku.)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

14

 liczba mieszkań w rewitalizowanym 

budynku – ilość mieszkań 8 sztuk 

Zbicie starych tynków na elewacji, 

naprawa pęknieć 

ścian,,wykonanie nowych 

obróbek blacharskich , wykonanie 

prac towarzyszących koniecznych 

do wykonania przy remoncie 

elewacji  a powstałych w wyniku 

dokonanych odkrywek, wymiana 

stolarki okiennej w 

pomieszczeniach wspólnych ,  

docieplenie ścian styropianem 

,wykonanie nowych tynków 

wypraw elewacyjnych.

11 Listopada 138

58-301 

Wałbrzych

Działka nr  450 

Podobszar Nowe 

Miasto
320 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(240.000,00), 

wkład własny 

(80.000,00)

2020-2024 LISTA A CEL 2
Projekt niezrealizowany - brak środków.

Nie wykonano aktualizacji kosztorysu.

C2.1(179) 188

Wspólnota  

Mieszkaniowa przy 

ulicy M. 

Konopnickiej 19  w 

Wałbrzychu

Remont elewacji 

frontowej, tylnej i 

bocznej lewej wraz z 

wymianą stolarki 

okiennej w częściach 

wspólnych przy ul. 

Konopnickiej 19 w 

Wałbrzychu

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół   z odbioru prac 

budowlanych 1 szt

( pomiar jeden raz w 

roku) -  na koniec roku.)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

32  liczba mieszkań w rewitalizowanym 

budynku – ilość mieszkań 19 sztuk

Powierzchnia : 1021,51m2 

Zbicie starych tynków na elewacji 

frontowej oraz bocznej i tylnej , 

naprawa pęknięć ścian, 

wykonanie nowych obróbek 

blacharskich , wykonanie prac 

towarzyszących koniecznych do 

wykonania przy remoncie 

elewacji  a powstałych w wyniku 

dokonanych odkrywek, wymiana 

stolarki okiennej w 

pomieszczeniach wspólnych ,  

docieplenie ścian na elewacji 

tylnej i bocznej , wykonanie 

nowych tynków strukturalnych

M. Konopnickiej 

19

58-300 

Wałbrzych

Działka nr  85/2 

Podobszar 

Śródmieście
325 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(215.000,00), 

wkład własny 

(110.000,00)

2020-2025 LISTA A CEL 2
Projekt niezrealizowany - brak środków.

Nie wykonano aktualizacji kosztorysu.

C2.1(180) 189

Wspólnota  

Mieszkaniowa przy 

ulicy Pankiewicza 2 

w Wałbrzychu

Remont ścian 

elewacji, remont 

balkonów wraz z 

dociepleniem ściany 

tylnej oraz szczytowej  

w budynku 

mieszkalnym 

wielorodzinnym przy 

ulicy Pankiewicza 2  w 

Wałbrzychu

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół z odbioru prac 

budowlanych 1 szt

( pomiar jeden raz w 

roku) -  na koniec roku.)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

11

 liczba mieszkań w rewitalizowanym 

budynku – ilość mieszkań 5 sztuk

Powierzchnia użytkowa lokali – 459,75 m2 

Zbicie starych tynków na elewacji 

frontowej,  bocznej oraz tylnej 

,naprawa pęknięć ścian, naprawa 

balkonów, wykonanie nowych 

obróbek blacharskich , wykonanie 

prac towarzyszących koniecznych 

do wykonania przy remoncie 

elewacji  a powstałych w wyniku 

dokonanych odkrywek wykonanie  

docieplenia ścian tylnej oraz 

szczytowej ,wykonanie nowych 

tynków strukturalnych 

Pankiewicza 2

58-300 

Wałbrzych

Działka nr 556

Podobszar 

Śródmieście
265 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(190.000,00, wkład 

własny (75.000,00)

2020-2025 LISTA A CEL 2
Projekt niezrealizowany - brak środków.

Nie wykonano aktualizacji kosztorysu.

C2.1(181) 190

Wspólnota  

Mieszkaniowa przy 

ulicy Langera 4 w 

Wałbrzychu

Remont ścian 

elewacji frontowej 

oraz tylnej  remont 

balkonów w budynku 

mieszkalnym 

wielorodzinnym przy 

ulicy Langera 4  w 

Wałbrzychu

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół z odbioru prac 

budowlanych 1 szt

( pomiar jeden raz w 

roku) -  na koniec roku.)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

8

 liczba mieszkań w rewitalizowanym 

budynku – ilość mieszkań 6 sztuk

Zbicie starych tynków na elewacji 

frontowej oraz tylnej   naprawa 

pęknieć ścian, naprawa 

balkonów, wykonanie nowych 

obróbek blacharskich , wykonanie 

prac towarzyszących koniecznych 

do wykonania przy remoncie 

elewacji  a powstałych w wyniku 

dokonanych odkrywek wykonanie 

nowych tynków, elewacji bocznej 

i frontowej odnowienie malatury.

Franciszka 

Langera 4

58-301 

Wałbrzych

Działka nr 115/5

Podobszar Nowe 

Miasto
85 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(55.000,00), wkład 

własny (30.000,00)

2020-2025 LISTA A CEL 2

Projekt zrealizowany ze środków własnych - 

kredyt bankowy.

Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze miejskim - 1
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C2.1(182) 191

Wspólnota  

Mieszkaniowa przy 

ulicy 

Niepodległości 

74a,74b, 74c w 

Wałbrzychu

Remont ścian wraz z 

dociepleniem  

elewacji w budynkach 

mieszkalnych przy 

ulicy Niepodległości 

74a,74b,74c  w 

Wałbrzychu

liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Protokół z odbioru prac 

budowlanych 1 szt

( pomiar jeden raz w 

roku) -  na koniec roku.)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 3

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 3

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

58

liczba mieszkań w rewitalizowanym 

budynku – ilość mieszkań 37 sztuk

Powierzchnia użytkowa lokali – 1530,15  

m2 

Zbicie starych tynków na elewacji 

, naprawa pęknięć ścian, 

docieplenie ścian styropianem 

,wykonanie nowych obróbek 

blacharskich , wykonanie nowych 

tynków strukturalnych

Niepdległości 74, 

74B,74C

58-302 

Wałbrzych

Działka nr 639/6

Podobszar 

Podgórze
675 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(430.000,00), 

wkład własny 

(245.000,00)

2020-2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu.

C2.1(183) 192

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Melchiora 

Wańkowicza 6 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Melchiora 

Wańkowicza 6 w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 12 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )  

Remont elewacji z dociepleniem 

budynku wraz z opaską 

przeciwwodną, wykonanie izolacji 

pionowej i poziomej ścian 

fundamentowych wraz z 

drenażem, remont klatki 

schodowej, remont pokrycia 

dachu

Wałbrzych przy 

ul. Melchiora 

Wańkowicza 6, 

działka 231/5, 

obręb 14 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
700 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(595.000,00), 

wkład własny 

(105.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(184) 193

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Melchiora 

Wańkowicza 1, 1A 

w Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Melchiora 

Wańkowicza 1, 1A w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 2

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 2

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 8 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (  1 szt. )

Remont elewacji z dociepleniem, 

izolacja pionowa i pozioma ścian 

fundamentowych wraz z 

drenażem, remont dachu 

papowego wraz z kominami, 

remont klatki schodowej, 

wymiana instalacji elektrycznej w 

częściach wspólnych 

nieruchomości.

Wałbrzych przy 

ul. Melchiora 

Wańkowicza 1, 

1A, działka 140/3, 

140/8 obręb 14 

Biały Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
600 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(510.000,00), 

wkład własny 

(90.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(185) 194

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Ratuszowa 3 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Ratuszowa 3  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  (  18 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (  1 szt. )  

Budynek przy ulicy Ratuszowa 3  

remont elewacji z dociepleniem, 

odwodnienie, remont piwnic, 

remont klatki schodowej

Ulica Ratuszowa 

3,58-304 

Wałbrzych. nr 

działki  89 ,obręb 

14 Biały Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
500 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(425.000,00), 

wkład własny 

(75.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(186) 195

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Ratuszowa 4 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Ratuszowa 4  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 31 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (  1 szt. )  

Budynek przy ulicy Ratuszowa 4- 

remont elewacji z dociepleniem, 

odwodnienie, remont piwnic, 

remont klatki schodowej

Ulica Ratuszowa 

4,58-304 

Wałbrzych. nr 

działki 97/4 

,obręb 14 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
600 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(510.000,00), 

wkład własny 

(90.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.1(187) 196

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Piaskowa 2 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Piaskowej 2 w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury   ( 19 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych   ( 1 szt. )

Budynek przy ul. Piaskowej 2  : 

remont elewacji z dociepleniem 

ścian oraz odwodnieniem 

nieruchomości z drenażem, 

wymiana instalacji wodno – 

kanalizacyjnej, remont klatki 

schodowej

Wałbrzych przy 

ul. Piaskowa 2, 

działka 31/1 

obręb 16 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
780 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(663.000,00), 

wkład własny 

(117.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(188) 197

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Piaskowa 6 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Piaskowej 6 w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury ( 14 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. ) 

Budynek przy ul. Piaskowej 6  : 

remont elewacji z dociepleniem 

ścian oraz odwodnieniem 

nieruchomości z drenażem, 

wymiana instalacji wodno – 

kanalizacyjnej, remont strychu

Wałbrzych przy 

ul. Piaskowa 6, 

działka 45 obręb 

16 Biały Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
760 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(646.000,00), 

wkład własny 

(114.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(189) 198

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Jarosława 

Dąbrowskiego 13 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Jarosława 

Dąbrowskiego 13 w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 8 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )

Remont elewacji wraz z 

dociepleniem budynku, 

wykonanie izolacji pionowych i 

poziomych wraz z drenażem, 

osuszenie ścian, remont pokrycia 

dachowego, wymiana instalacji 

elektrycznej

Wałbrzych przy 

ul. Jarosława 

Dąbrowskiego 13, 

działka 348/1, 

obręb 14 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
700 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(595.000,00), 

wkład własny 

(105.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(190) 199

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Jarosława 

Dąbrowskiego 23 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Jarosława 

Dąbrowskiego 23 w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 25 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )  

Remont elewacji z dociepleniem 

budynku

Wałbrzych przy 

ul. Jarosława 

Dąbrowskiego 23, 

działka 247/1, 

247/3, obręb 14 

Biały Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
390 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(331.500,00), 

wkład własny 

(58.500,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(191) 200

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Jarosława 

Dąbrowskiego 36 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Jarosława 

Dąbrowskiego 36 w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 14 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )  

Remont elewacji wraz z 

dociepleniem ścian, wykonanie 

izolacji pionowej i poziomej wraz 

z zewnętrznym drenażem 

obwodowym, osuszenie ścian, 

wymiana instalacji elektrycznej, 

wymiana instalacji wodno- 

kanalizacyjnej.

Wałbrzych przy 

ul. Jarosława 

Dąbrowskiego 36, 

działka 252, 

obręb 14 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
600 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(510.000,00), 

wkład własny 

(90.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.1(192) 201

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Jarosława 

Dąbrowskiego 16 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Jarosława 

Dąbrowskiego 16 w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 12 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )  

Remont elewacji z dociepleniem 

wraz z naprawą pęknięć ścian i 

nadproży, wykonanie izolacji 

poziomej wraz z drenażem, 

remont klatki schodowej.

Wałbrzych przy 

ul. Jarosława 

Dąbrowskiego 16, 

działka 325/9, 

325/3, 324/5, 

325/7, obręb 14 

Biały Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
450 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(382.500,00), 

wkład własny 

(67.500,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(193) 202

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Ireny Grabowskiej 

1 w Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Ireny Grabowskiej 

1 w Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 35 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  ( 1 szt. ) 

Budynek przy ul. Ireny 

Grabowskiej 1 : remont elewacji z 

dociepleniem ścian

Wałbrzych przy 

ul. Ireny 

Grabowskiej 1, 

działka 215 obręb 

15 Konradów

Podobszar Biały 

Kamień
450 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(382.500,00), 

wkład własny 

(67.500,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(194) 203

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Ireny Grabowskiej 

2 w Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Ireny Grabowskiej 

2 w Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury ( 14 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )

Budynek przy ul. Ireny 

Grabowskiej 2 : remont elewacji z 

dociepleniem ścian

Wałbrzych przy 

ul. Ireny 

Grabowskiej 2, 

działka 212 obręb 

15 Konradów

Podobszar Biały 

Kamień
430 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(365.500,00), 

wkład własny 

(64.500,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(195) 204

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Brygady Górniczej 

1 w Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Brygady Górniczej 

1 w Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 23 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )

Budynek przy ul. Brygady 

Górniczej 1 w Wałbrzychu-

remont elewacji wraz z 

dociepleniem, remont klatki 

schodowej, strychu oraz piwnic, 

wymiana instalacji elektrycznej 

wraz z oświetleniem, remont 

kominów, odwodnienie, wymiana 

instalacji wodno-kanalizacyjnej 

Brygady 

Górniczej 1, 58-

304 Wałbrzych, 

nr działki 100/1, 

obręb 15 

Konradów 

Podobszar Biały 

Kamień
600 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(510.000,00), 

wkład własny 

(90.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(196) 205

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Brygady Górniczej 

3 w Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Brygady Górniczej 

3 w Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 20 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (1 szt. )

Budynek przy ul. Brygady 

Górniczej 3 w Wałbrzychu-

remont elewacji wraz z 

dociepleniem, remont dachu 

wraz z przemurowaniem 

kominów wymiana rynien i rur 

spustowych,  remont klatki 

schodowej, strychu oraz piwnic, 

wymiana instalacji elektrycznej 

wraz z oświetleniem, 

odwodnienie, wymiana instalacji 

wodno-kanalizacyjnej 

Brygady 

Górniczej 3, 58-

304 Wałbrzych, 

nr działki 100/2, 

obręb 15 

Konradów 

Podobszar Biały 

Kamień
660 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(561.000,00), 

wkład własny 

(99.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.1(197) 206

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Brygady Górniczej 

5 w Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Brygady Górniczej 

5 w Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  (23  szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )  

Budynek przy ul. Brygady 

Górniczej 5 w Wałbrzychu-

remont elewacji wraz z 

dociepleniem,  remont klatki 

schodowej, strychu oraz piwnic, 

wymiana instalacji elektrycznej 

wraz z oświetleniem i 

wykonaniem połączeń 

wyrównawczych, odwodnienie, 

wymiana instalacji wodno-

kanalizacyjnej

Brygady 

Górniczej 5, 58-

304 Wałbrzych, 

nr działki 101/1, 

obręb 15 

Konradów 

Podobszar Biały 

Kamień
560 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(476.000,00), 

wkład własny 

(84.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(198) 207

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Ignacego 

Daszyńskiego 1 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Ignacego 

Daszyńskiego 1 w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury ( 20 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )  

Budynek przy ul. Ignacego 

Daszyńskiego 1 : remont elewacji 

z dociepleniem ścian, remont 

dachu z naprawą kominów

Wałbrzych przy 

ul. Ignacego 

Daszyńskiego 1, 

działka 119/3 

obręb 15 

Konradów

Podobszar Biały 

Kamień
500 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(425.000,00), 

wkład własny 

(75.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(199) 208

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Ignacego 

Daszyńskiego 3a w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Ignacego 

Daszyńskiego 3a w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

ezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  (  5 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. ) 

Budynek przy ul. Ignacego 

Daszyńskiego 3a w Wałbrzychu-

remont elewacji z częściowym 

dociepleniem i odwodnieniem

Ignacego 

Daszyńskiego 3a, 

58-304 

Wałbrzych, nr 

działki 119/11, 

obręb 15 

Konradów 

Podobszar Biały 

Kamień
320 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(272.000,00), 

wkład własny 

(48.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(200) 209

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Ignacego 

Daszyńskiego 4a w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Ignacego 

Daszyńskiego 4a w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 9 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. ) 

Budynek przy ul. Ignacego 

Daszyńskiego 4a w Wałbrzychu-

remont elewacji wraz z 

dociepleniem, remont dachu 

wraz z kominami, remont klatki 

schodowej wraz z wymianą 

instalacji elektrycznej, 

wykonaniem połączeń 

wyrównawczych i instalacją 

piorunochronową, remont 

piwnic, odwodnienie, wymiana 

instalacji wodno-kanalizacyjnej  

Ignacego 

Daszyńskiego 4a, 

58-304 

Wałbrzych, nr 

działki 180/5, 

obręb 15 

Konradów 

Podobszar Biały 

Kamień
560 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(467.000,00), 

wkład własny 

(93.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(201) 210

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 169 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Generała 

Władysława Andersa 

169 w Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury ( 10 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  ( 1 szt. ) 

Budynek przy ul. Generała 

Władysława Andersa 169 : 

remont elewacji z dociepleniem 

ścian, remont  piwnic, wymiana 

instalacji WLZ i OKS, wymiana 

instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

remont klatki schodowej

Wałbrzych przy 

ul. Generała 

Władysława 

Andersa 169, 

działka 135/1 

obręb 14 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
500 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(425.000,00), 

wkład własny 

(75.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.1(202) 211

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 171 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Generała 

Władysława Andersa 

171 w Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  (31 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  ( 1 szt. )

Budynek przy ul. Generała 

Władysława Andersa 171 : 

remont elewacji z dociepleniem 

ścian  i odwodnieniem, remont 

klatki schodowej

Wałbrzych przy 

ul. Generała 

Władysława 

Andersa 171, 

działka 135/1 

obręb 14 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
890 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(756.500,00), 

wkład własny 

(133.500,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(203) 212

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 178 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Generała 

Władysława Andersa 

178 w Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  (18 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  ( 1 szt. )

Budynek przy ul. Generała 

Władysława Andersa 178 : 

remont elewacji z docepleniem 

ścian z odwodnieniem 

nieruchomości, remont  piwnic, 

wymiana instalacji WLZ i OKS, 

wymiana instalacji wodno – 

kanalizacyjnej, remont klatki 

schodowej.

Wałbrzych przy 

ul. Generała 

Władysława 

Andersa 178, 

działka 119/1 i 

110/6 obręb 15 

Konradów

Podobszar Biały 

Kamień
550 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD  

(467.500,00), 

wkład własny 

(82.500,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(204) 213

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 180 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Generała 

Władysława Andersa 

180 w Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 9 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )

Budynek przy ul. Generała 

Władysława Andersa 180 : 

remont elewacji z dociepleniem 

ścian z odwodnieniem 

nieruchomości, wymiana 

instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

remont klatki schodowej

Wałbrzych przy 

ul. Generała 

Władysława 

Andersa 180, 

działka 108/8 

obręb 15 

Konradów

Podobszar Biały 

Kamień
570 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(484.500,00), 

wkład własny 

(85.500,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(205) 214

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 187 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Generała 

Władysława Andersa 

187 w Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury ( 14 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )  

Budynek przy ul. Generała 

Władysława Andersa 187 : 

remont elewacji z dociepleniem 

ścian

Wałbrzych przy 

ul. Generała 

Władysława 

Andersa 187, 

działka 87 obręb 

14 Biały Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
450 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(382.500,00), 

wkład własny 

(67.500,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(206) 215

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 58 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 58  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 9 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )  

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa  58- remont 

elewacji z dociepleniem

Ulica Generała 

Władysława 

Andersa 58,58-

304 Wałbrzych. 

nr działki 

105/2,obreb 16 

Biały Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
250 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(212.500,00), 

wkład własny 

(37.500,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.1(207) 216

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa  64w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 64  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  (20 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (1 .szt. )

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa  64- remont 

elewacji z dociepleniem, 

odwodnienie, remont piwnic. 

remont klatki schodowej

Ulica Generała 

Władysława 

Andersa 64,58-

304 Wałbrzych. 

nr działki 

108/5,obreb 16 

Biały Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
450 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(38.250,00), wkład 

własny 

(411.750,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(208) 217

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 72-72a w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 72-72a  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  (15 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )  

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa 72-72a- 

remont elewacji z dociepleniem, 

remont kominów  odwodnienie, 

remont piwnic, wymiana 

instalacji elektrycznej OKS, 

remont klatki schodowej

Ulica Generała 

Władysława 

Andersa 72-

72a,58-304 

Wałbrzych. nr 

działki 114/1 

,obręb 16 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
500 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(425.000,00), 

wkład własny 

(75.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(209) 218

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 100 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 100  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  (12 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1szt. )

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa  100- 

remont elewacji z dociepleniem, 

odwodnienie, remont piwnic

Ulica Generała 

Władysława 

Andersa 100,58-

304 Wałbrzych. 

nr działki 

64/4,obreb 16 

Biały Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
550 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(467.500,00), 

wkład własny 

(82.500,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(210) 219

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 105 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 105  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  (11 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. ) 

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa  105- 

remont elewacji z dociepleniem, 

odwodnienie, remont piwnic, 

wymian instalacji elektrycznej, 

remont klatki schodowej

Ulica Generała 

Władysława 

Andersa 107,58-

304 Wałbrzych. 

nr działki 370/5 

,obręb 14 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
600 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(510.000,00), 

wkład własny 

(90.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(211) 220

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 107 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 107  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  (6 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa  107- 

remont elewacji z dociepleniem, 

odwodnienie, wymian instalacji 

elektrycznej, remont klatki 

schodowej

Ulica Generała 

Władysława 

Andersa 107,58-

304 Wałbrzych. 

nr działki 362/4 

,obręb 14 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
400 000,00

dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(340.000,00), 

wkład własny 

(60.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.1(212) 221

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 127 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 127  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 25 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. ) 

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa  127- 

remont elewacji z dociepleniem, 

odwodnienie, ,remont piwnic

Ulica Generała 

Włdysława 

Andersa 127,58-

304 Wałbrzych. 

nr działki 

329/3,obreb 14 

Biały Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
500 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(425.000,00), 

wkład własny 

(75.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(213) 222

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 134 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 134  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 10 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa 134- 

remont elewacji z dociepleniem, 

remont dachu + kominy, 

odwodnienie, remont piwnic, 

remont klatki schodowej

Ulica Generała 

Władysława 

Andersa 134,58-

304 Wałbrzych. 

nr działki 

25/1,obręb 16 

Biały Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
500 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(425.000,00), 

wkład własny 

(75.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(214) 223

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 135 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 135  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 29 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa 135- 

remont elewacji z dociepleniem, 

odwodnienie, remont piwnic, 

remont klatki schodowej

Ulica Generała 

Władysława 

Andersa 148,58-

304 Wałbrzych. 

nr działki 362/4 

,obręb 14 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
600 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(510.000,00), 

wkład własny 

(90.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(215) 224

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 142 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 142  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 13 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa  142- 

remont elewacji z dociepleniem,  

odwodnienie, remont piwnic, 

remont klatki schodowej 

Ulica Generała 

Władysława 

Andersa 147,58-

304 Wałbrzych. 

nr działki 18/1 

,obręb 16 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
400 000,00

dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(340.000,00), 

wkład własny 

(60.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(216) 225

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 146 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 146  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 28 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa  146- 

remont elewacji z dociepleniem, 

remont klatki schodowej, 

odwodnienie

Ulica Generała 

Władysława 

Andersa 146,58-

304 Wałbrzych. 

nr działki 16/3 

,obręb 16 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
400 000,00

dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(340.000,00), 

wkład własny 

(60.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.1(217) 226

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 147 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 147  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  (  8 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )  

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa  147- 

remont elewacji z dociepleniem, 

remont piwnic odwodnienie, 

remont klatki schodowej 

Ulica Generała 

Władysława 

Andersa 147,58-

304 Wałbrzych. 

nr działki 219/3 

,obręb 14 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
400 000,00

dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(340.000,00), 

wkład własny 

(60.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(218) 227

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 148 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 148  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 12 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa  148- 

remont elewacji z dociepleniem, 

remont dachu, odwodnienie

Ulica Generała 

Władysława 

Andersa 148,58-

304 Wałbrzych. 

nr działki 217/5 

,obręb 15 

Konradów

Podobszar Biały 

Kamień
400 000,00

dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(340.000,00), 

wkład własny 

(60.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(219) 228

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 158 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Gen. Władysława 

Andersa 158  w 

Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury  ( 15 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ( 1 szt. )

Budynek przy ulicy Gen. 

Władysława Andersa  158- 

remont elewacji z dociepleniem, 

odwodnienie, 

Ulica Generała 

Władysława 

Andersa 158,58-

304 Wałbrzych. 

nr działki 

205/1,obreb 15 

Konradów

Podobszar Biały 

Kamień
300 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(255.000,00), 

wkład własny 

(45.000,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(220) 229

Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Generała 

Władysława 

Andersa 163 w 

Wałbrzychu

Remont i odnowa 

budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy 

ul. Generała 

Władysława Andersa 

163 w Wałbrzychu

sposób pomiaru 

rezultatu : liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury  na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół u odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty projektu : Liczba osób 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury ( 11 szt. ), Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  ( 1 szt. ) 

Budynek przy ul. Generała 

Władysława Andersa 163 : 

remont elewacji z docepleniem 

ścian, remont strychu, remont 

piwnic

Wałbrzych przy 

ul. Generała 

Władysława 

Andersa 163, 

działka 135/1 

obręb 14 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
450 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(382.500,00), 

wkład własny 

(67.500,00)

2019-2025 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(221) 230

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Kościelnej nr 3 

58-300 Wałbrzych

Rewitalizacja 

budynku przy ul. 

Kościelnej nr 3 58-300 

Wałbrzych

Liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i 

protokół odbioru prac 

budowlanych (pomiar raz 

w roku)

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

 3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych - 10 

mieszkań, powierzchnia obiektów objętych 

rewitalizacją (łącznie): 766,92 m2

Rezultaty: liczba osób korzystających z 

budynków zrewitalizowanych - 18 os.

Remont elewcji oraz klatki 

schodowej nieruchomości przy ul. 

Kościelnej 3

ul. Kościelna nr 3, 

działka nr 539, 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
244 973,53  Środki własne 2016 LISTA A CEL 2 Projekt niezrealizowany
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C2.1(222) 231

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 11 Listopada 

158 w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych 

wielorodzinnego 

budynku 

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

11 Listopada 158 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

 3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych -20 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych - 44

WM ul. 11 Listopada 158 - 

remont elewacji z

dociepleniem i  remont klatki 

schodowej,

WM ul. 11 

Listopada 158 w 

Wałbrzychu – 

działka nr 464/7, 

463/4                           

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
400 000,00  Środki własne 2020 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(223) 232

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 1 – MAJA 157 w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja 

budynku 

wielorodzinnego 

położonego w 

Wałbrzychu przy                              

ul. 1-Maja 157

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

12 

Remont dachu papowego wraz z 

docieplenie stropodachu nad cz. 

mieszkalną, , remont elewacji z 

termomodernizacją, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej w 

cz.w., wymiana instalacji wod-kan 

w budynku, remont klatki 

schodowej, wykonanie izolacji 

pionowej i poziomej z drenażem 

budynku 

Ul. 1-GO MAJA 

157 58-305 

WAŁBRZYCH

Działka nr 292/4 

obręb nr 30 

Sobięcin

Podobszar 

Sobięcin
450 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(382.500,00), 

wkład własny 

(67.500,00)

2019-2020 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(226) 233

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Piłsudskiego 48 

w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych 

wielorodzinnego 

budynku 

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Piłsudskiego 48 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

 3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych -20 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych - 25

WM ul. Piłsudskiego 48 - remont 

elewacji z

dociepleniem i remont klatki 

schodowej,

WM ul. 

Piłsudskiego 48 w 

Wałbrzychu – 

działka nr 87 

obręb 26 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
840 000,00  Środki własne 2021-2023 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.1(227) 234

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Paderewskiego 

21 w Wałbrzychu

Remont, odnowa 

części wspólnych 

wielorodzinnego 

budynku 

mieszkalnego w 

Wałbrzychu przy ul. 

Paderewskiego 21 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie deklaracji o 

wysokości opłat za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(pomiar raz w roku),

- protokół odbioru prac 

budowlanych.

Produkty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

 3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych -17 

mieszkań

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z budynków 

zrewitalizowanych - 24

WM ul. Paderewskiego 21 - 

remont elewacji i klatki 

schodowej, instalacji wodno-

kanalizacyjnej, elektrycznej, 

izolacji i drenażu budynku

WM 

ul.Paderewskiego 

21 w Wałbrzychu 

– działka nr 369/1 

obręb 21 NM

Podobszar Nowe 

Miasto
450 000,00  Środki własne 2020-2023 LISTA A CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.2(1) 235

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Niepodległości 

78 w Wałbrzychu

Termomodernizacja 

budynku przy ul. 

Niepodległości 78 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków -1

Rezultaty: 

- Liczba osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury rocznie – 

12 

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku przez 

wykonanie remontu elewacji 

wraz z dociepleniem ścian

Działka nr 640/5 

Obręb 33 

Podgórze

ul. Niepodległości 

78, Wałbrzych

Podobszar 

Podgórze
168 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(92.400,00), wkład 

własny (75.600,00)

2017 – 2025 LISTA B CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.2(2) 236

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Niepodległości 

177 w Wałbrzychu

Termomodernizacja 

budynku przy ul. 

Niepodległości 177 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków -1

3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych -13 

mieszkań,

powierzchnia użytkowa budynku 

poddanego termomodernizacji 580,57m2

Rezultat

liczba osób korzystających z budynku 

objętego termomodernizacją – 25 osób

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku przez 

wykonanie remontu elewacji z 

dociepleniem

Działka nr 38/2 

Obręb 39 

Podgórze

ul. Niepodległości 

177, Wałbrzych

Podobszar 

Podgórze
170 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(93.500,00), wkład 

własny (76.500,00)

2017 – 2025 LISTA B CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.2(3) 237

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 1 Maja 134 w 

Wałbrzychu

Termomodernizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 134 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków -1

3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych - 6 mieszkań

powierzchnia użytkowa budynku 

poddanego termomodernizacji 442,28m2

Rezultat: liczba osób korzystających z 

budynku objętego termomodernizacją – 

23 osób

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku przez 

wykonanie remontu elewacji 

wraz z dociepleniem ścian, 

wymiana instalacji gazowej, 

wymiana instalacji elektrycznej w 

częściach wspólnych budynku

Działka nr 80/4 

Obręb 29 

Sobięcin

ul. 1 Maja 134, 58-

305 Wałbrzych

Podobszar 

Sobięcin
120 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(66.000,00), wkład 

własny (54.000,00)

2017 – 2025 LISTA B CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.2(4) 238

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 1 Maja 137 w 

Wałbrzychu

Termomodernizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 137 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków -1

3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych -5 mieszkań

-powierzchnia użytkowa budynku 

poddanego termomodernizacji 628,43m2

Rezultat: liczba osób korzystających z 

budynku objętego termomodernizacją – 

12 osób

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku przez 

wykonanie remontu elewacji 

wraz z dociepleniem ścian 

budynku

Działka nr 308/3 

Obręb 30 

Sobięcin

1 Maja 137, 58-

305 Wałbrzych

Podobszar 

Sobięcin
120 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(66.000,00), wkład 

własny (54.000,00)

2017 – 2025 LISTA B CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.2(5) 239

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 1 Maja 150 w 

Wałbrzychu

Termomodernizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 150 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków -1

3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych -15 

mieszkań, 4 lokale użytkowe

- powierzchnia użytkowa budynku 

poddanego termomodernizacji 862,96m2

Rezultat: liczba osób korzystających z 

budynku objętego termomodernizacją – 

29 osób

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku przez 

wykonanie remontu elewacji 

wraz z dociepleniem ścian 

budynku, wymiana instalacji 

elektrycznej , wymiana instalacji 

gazowej w częściach wspólnych 

nieruchomości, remont klatki 

schodowej

Działka nr 147/1 

Obręb 29 

Sobięcin

1 Maja 150, 58-

305 Wałbrzych

Podobszar 

Sobięcin
300 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(165.000,00), 

wkład własny 

(135.000,00)

2017 – 2025 LISTA B CEL 2 Brak środków na realizację projektu.
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C2.2(6) 240

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 1 Maja 152A w 

Wałbrzychu

Termomodernizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 152A w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków -1

3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych -11 

mieszkań,

- powierzchnia użytkowa budynku 

poddanego termomodernizacji 429,93m2

Rezultat: liczba osób korzystających z 

budynku objętego termomodernizacją – 

29 osób

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku przez 

wykonanie remontu elewacji 

wraz z dociepleniem ścian 

budynku, wymiana instalacji 

elektrycznej , wymiana instalacji 

gazowej w częściach wspólnych 

nieruchomości, remont klatki 

schodowej

Działka nr 152/2 

Obręb 29 

Sobięcin

1 Maja 152A, 58-

305 Wałbrzych

Podobszar 

Sobięcin
230 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(126.000,00), 

wkład własny 

(103.500,00)

2017 – 2025 LISTA B CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.2(7) 241

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 1 Maja 163 w 

Wałbrzychu

Termomodernizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 163 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków -1

3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych -11 

mieszkań

Powierzchnia użytkowa budynku 

poddanego termomodernizacji 573,72m2

Rezultat: liczba osób korzystających z 

budynku objętego termomodernizacją – 

19 osób

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku przez 

wykonanie remontu elewacji 

wraz z dociepleniem ścian 

budynku

Działka nr 288/1 

Obręb 30 

Sobięcin

1 Maja 163, 58-

305 Wałbrzych

Podobszar 

Sobięcin
270 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(148.500,00), 

wkład własny 

(121.500,00)

2017 – 2025 LISTA B CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.2(8) 242

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 1 Maja 164 w 

Wałbrzychu

Termomodernizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 164 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków -1

3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych - 11 

mieszkań, 1 lokal użytkowy,

powierzchnia użytkowa budynku 

poddanego termomodernizacji 622,15m2

Rezultat: liczba osób korzystających z 

budynku objętego termomodernizacją – 

30 osób

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku przez 

wykonanie remontu elewacji 

wraz z dociepleniem ścian 

budynku

Działka nr 159/1 

Obręb 29 

Sobięcin

1 Maja 164, 58-

305 Wałbrzych

Podobszar 

Sobięcin
270 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(148.500,00), 

wkład własny 

(121.500,00)

2017 – 2025 LISTA B CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.2(9) 243

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 1 Maja 80 w 

Wałbrzychu

Termomodernizacja 

budynku przy ul. 1 

Maja 80 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków -1

3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych -10 

mieszkań

Rezultaty:

- liczba osób korzystających z budynku 

objętego termomodernizacją –30

Remont części wspólnych 

budynku polegający na 

wykonaniu remontu elewacji z 

ociepleniem, remont klatki 

schodowej, wymiana stolarki 

okiennej na strychu i w piwnicy,

UL. 1 MAJA 80, 

58-305 

WALBRZYCH,

DZIAŁKA NR 58/1 

OBRĘB 28 

SOBIĘCIN

Podobszar 

Sobięcin
250 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(137.500,00), 

wkład własny 

(112.500,00)

2017 – 2025 LISTA B CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.2(10) 244

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. 1 Maja 110 w 

Wałbrzychu

Termomodernizacja 

budynku przy ul. 1 

maja 110 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków -1

3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych -14 

mieszkań, powierzchnia obiektu objętego 

remontem - 826,87 m2

Rezultaty:

- liczba osób korzystających z budynku -30

Remont części wspólnych 

budynku polegający na 

wykonaniu remontu elewacji z 

ociepleniem, monitoring, 

oświetlenie zewnętrzne

UL. 1 MAJA 110, 

58-305 

WALBRZYCH,

DZIAŁKA NR 141 

OBRĘB 28 

SOBIĘCIN

Podobszar 

Sobięcin
348 951,75

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(209.924,60),  

wkład własny 

(139.027,15)

2017 – 2018 LISTA B CEL 2

Projekt zrealizowany

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -1

3. Liczba jednostek mieszkalnych w budynkach zrewitalizowanych -

14 
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C2.2(11) 245

Wspólnota 

mieszkaniowa przy 

ul. Wschodniej 4 w 

Wałbrzychu

Termomodernizacja 

budynku przy ul. 

wschodniej 4 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków -1

3. Liczba jednostek mieszkalnych w 

budynkach zrewitalizowanych -11 

mieszkań, powierzchnia użytkowa 

budynku objętego termomodernizacją - 

629,75 m2

Rezultaty:

- liczba osób korzystających z budynku – 

25

Remont części wspólnych 

budynku polegający na 

wykonaniu remontu elewacji z 

ociepleniem, monitoring, czujki 

ruchu, remont klatki schodowej, 

osuszenie budynku

UL. WSCHODNIA 

4, 58-305 

WALBRZYCH,

DZIAŁKA NR 83 

OBRĘB 28 

SOBIĘCIN

Podobszar 

Sobięcin
250 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(137.500,00), 

wkład własny 

(112.500,00)

2017 – 2025 LISTA B CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C2.2(12) 246

Wspólnota 

Mieszkaniowa przy 

ul. Puszkina 7 w 

Wałbrzychu

Termomodernizacja 

budynku przy ul. 

Puszkina 7 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków -1

11 mieszkań

powierzchnia użytkowa budynku 

poddanego termomodernizacji 466,17m2

Rezultat: liczba osób korzystających z 

budynku objętego termomodernizacją – 

26 osób

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku przez 

wykonanie remontu elewacji 

wraz z dociepleniem ścian 

budynku

Działka nr 54/3 

Obręb 29 

Sobięcin

ul. Puszkina 7, 58-

305 Wałbrzych

Podobszar 

Sobięcin
125 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(68.750,00), wkład 

własny (56.250,00)

2017 – 2025 LISTA B CEL 2 Brak środków na realizację projektu.

C1.2(1) 247

ZHP Chorągiew 

Dolnośląska, Hufiec 

Ziemi Wałbrzyskiej

Remont, przebudowa 

i nadbudowa 

budynku Hufca ZHP 

Ziemi Wałbrzyskiej na 

Centrum 

Harcerskiego 

Wolontariatu i Dom 

Harcerza

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych

 -  liczba osób z obszaru 

rewitalizacji należących i 

uczestniczących w 

zajęciach ZHP,

- liczba mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

Wałbrzycha  biorących 

udział w zajęciach 

prowadzonych w 

obiekcie,

- liczba zorganizowanych 

wydarzeń

na podstawie rocznych 

sprawozdań z 

działalności 

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2.Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 500

3. Liczba obiektów dostosowanych dla 

osób niepełnosprawnych - 1

4. Stworzenie bazy noclegowej na 20-40 

osób

5. Stworzenie wielofunkcyjnych sal - min. 3

Rezultaty: 

-  liczba osób z obszaru rewitalizacji 

należących i uczestniczących w zajęciach 

ZHP - 500 

-  zaplecze pracy grupy wolontariuszy 

pracujących z dziećmi i młodzieżą z terenu 

miasta Wałbrzycha - 100 wolontariuszy 

rocznie

-  liczba osób korzystających z miejsc 

noclegowych - 3500 osób rocznie

Remont, przebudowa i nadbudowa 

budynku: 

- podniesienie poddasza,

- przebudowa klatki schodowej,

- nadbudowa części oficynowej

- zmiana układu funkcjonalnego 

budynku, tak aby: stworzyć 20-30 

miejsc noclegowych wraz z węzłem 

sanitarnym w standardzie 

schroniskowym (hostelowym), 

stworzyć w pełni funkcjonalne biuro i 

zaplecze socjalne dla wolontariuszy, 

stworzenie przestrzeni zajęć 

pozalekcyjnych (zbiórek harcerskich) – 

wielofunkcyjnych sal dla grup 15-30 

osób, przystosowanie parteru obiektu 

na usługi dostępne od ulicy, stworzenia 

lokalnego centrum spotkań.

- wymiana i rozbudowa instalacji,

- przystosowanie budynku na potrzeby 

osób niepełnosprawnych,

- zapewnienie właściwej ochrony 

pożarowej budynku,

- przeprowadzanie termomodernizacji 

budynku,

- wyposażenie budynku w niezbędne 

sprzęt techniczny,

- zapewnienie właściwego wyposażenia 

budynku.

Wałbrzych ul. 

Przemysłowa 16 

Nr działki: 456/3 

obręb nr 27 

Śródmieście 

W pobliżu 

Podobszaru 

Śródmieście (brak 

odpowiedniejinfr

astruktury  do 

realizacji projektu 

w granicach ww. 

podobaszu 

rewitalizacji)

2 500 000,00

dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(2.125.000),  wkład 

własny (375.000)

2016 – 2025 LISTA A CEL 1
Projekt niezrealizowany. Brak informacji o stanie realizacji 

projektu. 
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C3.3(1) 248

Libertador Sp. z 

O.O.PARTNERZY: 

Fundacja "Szyb 

Irena"

Rewitalizacja zespołu 

pokopalnianego Szyb 

Irena

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

- liczba odwiedzających 

na podstawie rocznych 

sprawozdań

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

2. Liczba wspartych obiektów - 1 

infrastrukturalnych służących rozwojowi 

gospodarczemu zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

3. Liczba obiektów zabytkowych objętych 

wsparciem i przystowosanych do pełnienia 

nowej  funkcji - 4

Rezultaty:

liczba odwiedzających na podstawie 

rocznych sprawozdań - 200

Remont elewacji kopalni, szybu 

Irena, maszyny wyciągowej, 

wieży; wymiana dachów hali, 

szybu, wieży; wymiana stolarki 

okiennej i remont ślusarki 

drzwiowej hali, szybu, maszyny 

wyciągowej; konserwacja 

historycznych, unikatowych 

urządzeń technicznych (dwa 

wentylatory Ratteau, elektryczny 

wyciąg szybowy systemu 

Leonardo - Ilgnera z początku XX 

wieku, przetwornica prądu 

przemiennego z pocz. XX w. ), 

przebudowa strefy wejściowej 

(dostosowanie do nowej funkcji i 

dla osób niepełnosprawnych); 

naprawa i izolacja fundamentów; 

remont wnętrz hali i maszynowni 

(odtworzenie maszynowni 

maszyny wyciągowej

ul. Emili Plater 3a, 

Wałbrzych; 

Działki nr: 440/1 

440/3 440/4 

440/5

Podobszar 

Sobięcin
3 700 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(2.035.000,00), 

środki własne 

(1.665.000,00)

2016 – 2025 LISTA A CEL 3 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C1.2(2) 249

Grupa Regionalna 

Grupa Wałbrzysko- 

Kłodzka GOPR

Rewitalizacja Stacji 

GOPR w Wałbrzychu 

oraz terenów 

przyległych na cele 

społeczne

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- listy obecności osób 

odwiedzających Stację,

- dokumentacja 

fotograficzna przed i po 

realizacji projektu,

- opinie Policji, 

archiwizacja zapisu  

monitoringu ,

- listy obecności z 

organizowanych spotkań,

- analiza oszczędności w 

ogrzewaniu budynku.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 150

4. Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją- 0,2324 ha

Rezultat I. Poprawa zdegradowanej substancji 

budynku  GOPR przy ul. Poznańskiej 6

Rezultat II. Rewitalizacja i zagospodarowanie 

terenów przyległych

Rezultat III. Poprawę, jakości życia i pracy osób 

przebywających w budynku,

Rezultat IV Poprawę funkcjonalności budynku 

poprzez dostosowanie go do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

Rezultat VI Poprawę estetyki miasta

Rezultat VII Poprawę bezpieczeństwa poprzez 

zagospodarowanie i monitorowanie przestrzeni

Rezultat VIII. Dostosowanie zdegradowanej 

przestrzeni do zaspokajania potrzeb 

edukacyjnych i rekreacyjnych dla osób w różnym 

wieku

Rezultat IX. Poprawa efektywności energetycznej 

budynku Stacji Centralnej GOPR.

I. Prace projektowe dotyczące 

wszystkich komponentów 

zadania.

II. Remont Zdegradowanego 

technicznie obiektu Stacji 

Centralnej Grupy Wałbrzysko 

Kłodzkiej przy ulicy Poznańskiej 6 

w Wałbrzychu: (Remont i 

przystosowanie części istniejącej 

w zakresie parteru, piętra w tym 

strefa wejściowa (z dachem) (piec 

CO, instalacja elektryczna), 

odnowienie elewacji)

III. Zagospodarowanie 

zniszczonego terenu wokół stacji 

na dozorowany wizyjnie 

parking/garaże i magazyny 

sprzętu (Ogrodzenie ok. 85 mb, 

Utwardzenie placu 

manewrowego, zabudowa 

skarpy, budowa garaży, 

monitoring i oświetlenie)

IV. Adaptacja placu przy stacji na 

Górski Plac Aktywności dla dzieci, 

młodzieży i seniorów : 

(Urządzenie placu pod zadanie 

edukacyjne ( prace ziemne , 

zakup sprzętu )

Wałbrzych ,58 -

303 Ul. 

Poznańska 6 

numery 

ewidencyjne 

działek :

Nr księgi 

wieczystej 39413: 

Nr działki 51 oraz

Nr księgi 

wieczystej 

SW1W/00014443

/7: Nr działki 50

Podobszar 

Podgórze
1 252 756,96

dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(1.064.843,43), 

wkład własny 

(187.913,53)

2017 – 2019 LISTA A CEL 1

Projekt zrealizowany. 

wartość projektu

1 642 023,00 zł

dofinansowanie z UE

1 461 928,40 zł

Okres realizacji: marzec 2019 – lipiec 2020

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych - 1

C2.3(1) 250

Parafia 

Ewangelicko – 

Augsburska w 

Wałbrzychu

Remont i 

modernizacja 

zabytkowego kościoła 

Zbawiciela w 

Wałbrzychu

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba zorganizowanych 

wydarzeń kulturalnych na 

podstawie sprawozdań 

rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach  - 1

Rezultaty:

 a) Wyremontowanie budynku w 

zabytkowym obszarze Śródmieścia 

Wałbrzycha - 1

b) poszerzenie oferty w sferze działań 

kulturalnych i turystycznych na obszarze 

rewitalizowanym -  liczba 

zorganizowanych wydarzeń kulturalnych - 

6

1. Remont elewacji,

2. remont ( prace 

konserwatorskie związane w 

historycznym wyposażeniem) i 

modernizacja wnętrza,

3. założenie ogrzewania do 

obiektów wielkokubaturowych, 4. 

przygotowanie wnętrza do 

organizowania koncertów i 

wystaw.

58-300 

Wałbrzych, Pl. 

Kościelny 4a, 

Obręb 

Śródmieście nr 

27, nr dz. 546/2

Podobszar 

Śródmieście
5 000 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(2.750.000,00), 

wkład własny 

(2.250.000,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie projektu.
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C2.1(224) 251

Parafia 

Ewangelicko – 

Augsburska w 

Wałbrzychu

Remont i 

modernizacja 

zdegradowanego 

budynku 

mieszkalnego wraz z 

odnowieniem części 

wspólnych oraz 

udostępnieniem dla 

niepełnosprawnych.

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim - 1

Rezultat: liczba osób korzystających z 

budynku – 14 osób

- remont elewacji wraz z 

termomodernizacją,

- remont konstrukcji dachowej,

- remont klatek schodowych

- wykonanie podjazdu dla 

niepełnosprawnych wraz z 

wymianą drzwi wejściowych.

58-300 

Wałbrzychm, Pl. 

Kościelny 4, 

Obręb 

Śródmieście nr 

27, nr dz. 522

Podobszar 

Śródmieście
800 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(440.000,00), 

wkład własny 

(360.000,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2 Brak informacji o stanie projektu.

C2.1(225) 252

Parafia 

Ewangelicko – 

Augsburska w 

Wałbrzychu

Remont 

zdegradowanego 

budynku 

mieszkalnego w 

Wałbrzychu wraz z 

odnowieniem części 

wspólnych i 

modernizacja 

mieszkań

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim - 1

Rezultat: liczba osób korzystających z 

budynku  –12 osób

- remont elewacji wraz z 

termomodernizacją,

- remont klatki schodowej.

58-300 

Wałbrzych ul. 

Ruchu Oporu 2

Obręb Biały 

Kamień 16 nr dz. 

92/2

Podobszar Biały 

Kamień
500 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(275.000,00), 

wkład własny 

(225.000,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 2 Planowany do realizacji z własnych środków.

C1.2(8) 253

Parafia 

Ewangelicko – 

Augsburska w 

Wałbrzychu

Remont i 

modernizacja 

zdegradowanego 

budynku 

oświatowego ( 

przedszkole, szkoła 

podstawowa)

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba dzieci z obszaru 

rewitalizacji 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie sprawozdań 

rocznych,

-liczba osób 

zatrudnionych w 

zrewitalizowanej 

placówce (umowy o 

pracę).

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach  - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 80

Rezultat:

1. liczba dzieci z obszaru rewitalizacji 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury - 80

2. liczba osób zatrudnionych w 

zrewitalizowanej placówce - 15

- remont elewacji wraz z 

termomodernizacją,

- remont konstrukcji dachowej z 

wymianą pokrycia,

- odwodnienie budynku,

- poprawa wentylacji 

pomieszczeń dydaktycznych,

- wykonanie zabezpieczenia 

skarpy za budynkiem, która 

spływa pod naciskiem wyżej 

stojących domów mieszkalnych 

sąsiedztwa.

58-301 

Wałbrzych, ul. 

Bogusławskiego 

2, Obręb Nowe 

Miasto nr 26, nr. 

dz. 155

Podobszar Nowe 

Miasto
1 000 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(550.000,00), 

wkład własny 

(450.000,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 1
Projekt niezrealizowany. Brak informacji o stanie realizacji 

projektu. 

C1.2(3) 254

Parafia 

Ewangelicko – 

Augsburska w 

Wałbrzychu

Remont i 

modernizacja 

zdegradowanego 

budynku 

oświatowego ( 

przedszkole, szkoła 

podstawowa) oraz 

nowe rozplanowanie 

małej architektury 

wokół całego obiektu.

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba dzieci z obszaru 

rewitalizacji 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie sprawozdań 

rocznych,

-liczba osób 

zatrudnionych w 

zrewitalizowanej 

placówce (umowy o 

pracę).

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach  - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 80

Rezultat:

1. liczba dzieci z obszaru rewitalizacji 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury - 80

2. liczba osób zatrudnionych w 

zrewitalizowanej placówce - 12

- remont elewacji wraz z 

termomodernizacją,

- remont konstrukcji dachowej z 

wymianą pokrycia.

- odwodnienie budynku.

-wymiana instalacji grzewczej na 

poszczególnych kondygnacjach,

- wykonanie wyjść awaryjnych,

- poprawa wentylacji 

pomieszczeń

- zagospodarowanie strefy 

wejścia, placu zabaw oraz tylnej 

części działki.

58-301 

Wałbrzych, ul. 

Mickiewicza 17 A, 

Obręb 

Śródmieście nr 

27, nr dz. 305

Podobszar 

Śródmieście
1 000 000,00

dotacja UE EFRR 

RPO WD (850.000),  

wkład własny 

(150.000)

2017 – 2025 LISTA A CEL 1
Projekt niezrealizowany. Brak informacji o stanie realizacji 

projektu. 
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C3.3(2) 255

Cech Rzemiosł 

Różnych i Małej 

Przedsiębiorczości 

w Wałbrzychu

Renowacja 

zabytkowej kamienicy 

przy Pl. Magistrackim 

3 w Wałbrzychu

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba 

osób/przedsiębiorców 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury na 

podstawie liczby 

zawartych umów o 

wynajem pomieszczeń na 

cele usługowe.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych służących rozwojowi 

gospodarczemu zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultaty:

 - liczba osób/przedsiębiorców 

korzystających z wyremontowanej 

infrastruktury na podstawie liczby 

zawartych umów o wynajem pomieszczeń 

na cele usługowe - 8

Wymiana stolarki okiennej, 

renowacja i uzupełnienie 

ubytków zewnętrznej elewacji, 

odrestaurowanie drewnianych 

drzwi wejściowych, konserwacja 

wykonanych z piaskowca 

schodów prowadzących do 

wejścia, wymiana rynien i rur 

spustowych, prace dekarskie. 

58-300 

Wałbrzych, Plac 

Magistracki 3

Nr działki 242/2, 

obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
275 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(151.250,00), 

środki własne 

(123.750,00)

2018 – 2020 LISTA A CEL 3 Projekt niezrealizowan. Brak środków na realizację projektu.

C1.2(4) 256

Gmina Wałbrzych/ 

III LO w 

Wałbrzychu

Modernizacja 

budynku kotłowni na 

cele edukacyjne – sala 

audytoryjna

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

remontowych;

- listy uczniów z obszaru 

rewitalizacji 

uczestniczących w 

projektach, konkursach, 

festiwalach na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1 

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 500 os. rocznie

Rezultaty: liczba osób korzysytająca z 

infrastruktury rocznie - 500 os.

Remont pomieszczenia kotłowni( 

instalacje, oświetlenie, posadzki), 

2. adaptacja do celów 

dydaktycznych( sala audytoryjna- 

krzesła, nagłośnienie i projektory)

Wałbrzych ul. 

Jordana 4

369, 358/1

Podobszar 

Sobięcin
669 000,00

dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(568.650,00), 

wkład własny 

(100.350,00)

2017 –2020 LISTA A CEL 1 Projekt niezrealizowany- brak środków na realizację.

C2.3(2) 257

Gmina Wałbrzych/ 

III LO w 

Wałbrzychu

Ścieżka edukacyjna w 

parku im. T. 

Kościuszki - Sobięcin

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych;

Liczba osób z placówek 

edukacyjnych 

korzystających  z 

infrastruktury - listy 

obecności na lekcjach

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultaty: Liczba osób korzystająca z 

infrastruktury - 200 rocznie

1. Wykonanie ścieżek parkowych,

2. Przebudowa bramy wejściowej 

do parku,

3. Wykonanie ogrodzenie wzdłuż 

terenu ZS nr3.

4. Przeniesienie pomnika M. 

Kopernika ma teren ZS nr 3 im. 

M. Kopernika. W jego 

poprzednim miejscu 

umieszczenie kamienia 

upamiętniającego T. Kościuszkę (z 

tablicą informacyjną dotyczącą 

tej postaci).

5.Oznaczenie znaczących drzew 

(w większości pomników 

przyrody i drzew 

introdukowanych).

6.Opracowanie trasy, opisów, 

kart pracy do wykorzystania w 

zajęciach z wykorzystaniem 

ścieżki edukacyjnej.

Wałbrzych ul. 

Jordana 4

Podobszar 

Sobięcin
150 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(82.500,00), środki 

własne gminy 

(67.500,00)

2017 –2020 LISTA A CEL 2

Zrealizowany ze środków własnych Gminy Wałbrzych / 

ZDKiUM:

- utworzono teren rekreacyjny,

- plac zabaw dla dzieci,

- oznaczono znaczące drzewa,

- wykonanie ogrodzenia Szkoły od strony parku.

Nie zrealizowano przeniesienia pomnika T. Kościuszki na 

teren Szkoły ze względu na decyzję Konsrewatora. 

C1.3(1) 258

Gmina Wałbrzych/ 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

Utworzenie Placówki 

Wsparcia Dziennego 

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 15

Rezultaty: liczba miejsc - 15

Modernizacja budynku na 

potrzeby PWD
ul. Piłsudskiego 

Podobszar Nowe 

Miasto 
400 000,00

dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(340.000,00), 

wkład własny 

(60.000,00)

2017-2025 LISTA A CEL 1

Projekt niezrealizowany. Potrzeba utworzrenia placówki 

wsparcia dziennego nadal istnieje. Obecnie na ukończeniu 

jest nowa siedziba biblioteki. Placówka miałaby powstać w 

jednej z byłych pomieszceń bibioteki na Nowym Mieście. 
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C1.3(2) 259

Gmina Wałbrzych/ 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

Utworzenie Placówki 

Wsparcia Dziennego 

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 15

Rezultaty: liczba miejsc - 15

Modernizacja budynku na 

potrzeby PWD
ul. 1-go Maja 1

Podobszar 

Sobięcin
400 000,00

dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(340.000,00), 

wkład własny 

(60.000,00)

2017-2025 LISTA A CEL 1

Projekt niezrealizowany. Lokalizacja budynku, czyli ul. 1-go 

Maja 1 to rejon Śródmieścia, w którym znajduje się już 

placówka wsparcia dziennego, przy ul. Mickiewicza 26 i nie 

ma obecnie potrzeby tworzenia kolejnej placówki w tej samej 

lokalizacji. 

C1.3(3) 260

Gmina Wałbrzych/ 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

Adaptacja budynku 

na potrzeby Domu 

Dziecka oraz Placówki 

Dziennego

Wsparcia wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu przyległego

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 28

Rezultaty: liczba miejsc - 28

Kompleksowy remont budynku. 

Dostosowanie pomieszczeń 

wewnątrz budynku do nowych 

potrzeb,

wykonanie prac 

wykończeniowych, dostosowanie 

dla osób niepełnosprawnych, 

zakup  mebli wraz z 

wyposażeniem,

zagospodarowanie terenu

oraz innych prac zgodnie z 

projektem.

Niepodległości 64
Podobszar 

Podgórze
527 840,24

środki własne 

gminy
2016-2018 _ CEL 1

Projekt został zrealizowany. Obecnie mieści się tam placówka 

opiekuńczo - wychowawcza (dla 14 dzieci) wchodząca w 

skład Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -

Wychowawczych oraz Placówka Wsparcia Dziennego (dla 15 

dzieci). Rocznie z obiektu korzysta około 83 dzieci. 

C1.4(1) 261

Gmina Wałbrzych/ 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

Utworzenie  

Dziennego Domu 

Pobytu dla seniorów

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 20

Rezultaty: liczba miejsc - 20

Modernizacja budynku na 

potrzeby DDP
ul. 11 Listopada 

Podobszar Nowe 

Miasto 
500 000,00

środki własne 

gminy 

(250.000,00), 

środki krajowe 

SENIOR + 

(250.000,00)

2017-2025 _ CEL 1

Projekt niezrealizowany. Potrzeba utworzenia Dziennego 

Domu Pomocy istnieje, z uwagi na starzejące się 

społeczeństwo. 

C1.4(2) 262

Gmina Wałbrzych/ 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

Utworzenie  

Dziennego Domu 

Pobytu dla seniorów

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 20

Rezultaty: liczba miejsc - 20

Modernizacja budynku na 

potrzeby DDP
ul. 1-go Maja

Podobszar 

Sobięcin
500 000,00

środki własne 

gminy 

(250.000,00), 

środki krajowe 

SENIOR + 

(250.000,00)

2017-2025 _ CEL 1

Projekt niezrealizowany. W mieście obecnie funkcjonują dwa 

dzienne domy pomocy (Kasztelańska i Niepodległości), w 

planach jest kolejnym na Nowym Mieście. W związku z 

powyższym powstała propozycja utworzenia na Sobięcinie 

placówki wsparcia dziennego (świetlicy) dla 15 dzieci. 
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C1.6(1) 263 Gmina Wałbrzych

Przebudowa budynku 

przy ul. Przywodnej w 

Wałbrzychu na cele 

mieszkaniowe wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

4. Liczba osób zaktywizowanych 

korzystających z nowopowstałej 

infrastruktury społecznej - 40

Rezultaty: liczba osób korzystających z 

nowo powstałej infrastruktury - 40

Przebudowa budynku na cele 

mieszkaniowe wraz z 

azagospodarowaniem 

przyległego terenu. Zakres: 

remont elewacji , modernizacja 

kotłowni gazowej, wydzielono 20 

lokali mieszkalnych oraz 

pomieszczenia użytkowe np. do 

prowadzenia spółdzielni 

socjlanych.

Wykonano drogę dojazdową,

chodniki i miejsca postojowe, 

ogrodzenie

terenu, oświetlenie zewnętrzne, 

podjazd dla osób 

niepełnosprawnych

oraz plac zabaw oraz elementy 

małej architektury.

Przywodna 1
Podobszar Stary 

Zdrój
5 000 435,17

Dofinansowanie 

BGK 

(1.220.250,21), 

środki własne 

gminy 

(3.780.184,96)

2018-2019 _ CEL 1

Projekt zrealizowany.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 

usługi społeczne, w tym usługi opiekuńczo-bytowe - 1

4. Liczba osób zaktywizowanych korzystających z 

nowopowstałej infrastruktury społecznej - 40

C2.6(1) 264 Gmina Wałbrzych 

Dotacje celowe na 

zadania związane z 

ogrniczeniem niskiej 

emisji na terenie 

miasta Wałbrzycha

Liczba udzielonych przez 

Gminę Wałbrzych dotacji  

- na podstwie pozytywnie 

rozpatrzonych wniosków 

Liczba dotacji udzielonych na zadania 

związane z ograniczeniem niskiej emisji 

kominowej na obszarze rewitalizacji - 130

Realizacja ww. umowy umożliwiła 

przyznanie 295 dotacji celowych 

dla mieszkańców (w latach 2017-

2018 przyznano 176dotacji na 

obszarze rewitalizacji)

Obszar objęty 

rewitalizacją

Podobrzar: Stary 

Zdrój, Nowe 

Miasto, 

Podgórze, 

Sobięcin, Biały 

Kamień, 

Śródmieście

1 304 964,01
Środki własne 

gminy
2017-2018 LISTA B CEL 2

Projekt zrealizowany. 

Przyznano 136 dotacji na obszarze rewitalizacji - okres 

realizacji 2017

C2.2(13) 265 Gmina Wałbrzych

Zwiększenie 

efektywności 

energetycznej 

budynków 

użyteczności 

publicznej Gminy 

Wałbrzych 

położonych przy ul. 1 

Maja 103-107, ul. 

Niepodległości 64, ul. 

Ogrodowej 2A i ul. 1 

Maja 149

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 4

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 4

3 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 

(szt.) - 2

4. Powierzchnia użytkowa budynków 

poddanych termomodernizacji (m2) - 5 

096,97

Rezultaty:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

(GJ/ rok) - 6 411,67

2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

(MWh/ rok) - 60 778,21

3. Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (ton CO2) - 412,55

4. Zmniejszenie rocznego zużycia energii 

pierwotnej w budynkach publicznych 

(kWh/ rok) - 1 755 401,68

5. liczba osób korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury - 400

- Termomodernizacja budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 

17

- Termomodernizacja budynku 

użyteczności publicznej przy ul. 

Niepodległości 64 (Dom dziecka)

- Termomodernizacja budynku 

użyteczności publicznej przy ul. 1 

Maja 149

- Termomodernizacja budynku 

użyteczności publicznej przy ul. 

Ogrodowej 2A

Sobięcin: 

ul. 1 Maja 103-107, 

58-305 Wałbrzych, 

Obręb Sobięcin nr 

30, działka nr 446/3

ul. 1 Maja 149, 

Obręb Sobięcin nr 

30, działka nr 296/3

Podgórze:

ul. Niepodległości 

64, 58-303 

Wałbrzych, Obręb 

Podgórze nr 33, 

działka nr 628/3

Poza obszarem 

rewitalizacji:

ul. Ogrodowa 2A, 58-

306 Wałbrzych, 

Obręb Szczawienko 

nr 4, działka nr 

177/17

Podobszar: 

Podgórze, 

Sobięcin.

5 584 636,95

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(2.880.576,53), 

środki własne 

gminy 

(2.704.060,42)

2014 – 2018 LISTA B CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 4

2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 4

Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Strona 60 z 100



C2.4(1) 266 Gmina Wałbrzych

Przebudowa dróg 

wojewódzkich nr 367 

i 381 na obszarze 

gmin Boguszów – 

Gorce i Wałbrzych 

wraz z budową 

obwodnicy 

Boguszowa – Gorc i 

dzielnicy Sobięcina w 

Wałbrzychu („Droga 

Sudecka”).

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

7700 m

1. Etap I – Przebudowa i 

rozbudowa ul. Kamienieckiej w 

Wałbrzychu – termin zakończenie 

inwestycji – 31.05.2019 r.

2. Etap II i III – dnia 22.12.2018 r 

został ogłoszony przetarg na 

wyłonienie wykonawcy w formule 

zaprojektuj wybuduj. Termin 

składania ofert – 12.02.2019 r.

Etap II – Budowa obwodnicy 

Boguszowa-Gorc w Gminie 

Boguszów-Gorce

Etap III – Przebudowa drogi 367 – 

obwodnica Wałbrzycha

Planowany termin zakończenia 

inwestycji – 2022 r.

Wykonano dokumentację 

projektową.

Złożony został  wniosek o 

zgłoszenie robót budowlanych.

W lutym 2019 r. zostanie 

ogłoszony przetarg na wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych.

Droga 

wojewódzka 367 

na odcinku od 

Podobszaru 

Sobięcin (ul. 1 

Maja w 

Wałbrzychu) do  

Gminy Boguszów 

– Gorce (poza 

obszarem)

Podobszar 

Sobięcin, w 

pobliżu obszaru, 

poza obszarem.

68 108 082,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(56.656.451,99), 

środki własne 

gminy 

(11.451.630,01)

2014 – 2022 LISTA B CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

1. Stan realizacji i - inwestycja w toku.

2. Uaktualnienie wartości w kolumnie „Źródło finansowania” 

Dotacja UE EFRR RPO WD (55.630.891,21), Budżet Państwa 

(6.026.00,00), środki własne gminy (6.451.19,79).

C2.4(2) 267 Gmina Wałbrzych

Ograniczenie niskiej 

emisji poprzez 

wprowadzenie 

zrównoważonej 

mobilności miejskiej i 

podmiejskiej.

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

1000 m

- ilość miejsc parkingowych - 104

Przebudowa układu 

komunikacyjnego, utworzenie 

centrum przesiadkowego P&R 

wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową. 

Plac na Rozdrożu 

oraz ulice 

Przemysłowa i 1 

Maja w Wałbrzychu

1. Budowa łącznika 

drogowego ul. 

Kasztanowej – 

zakończono marzec 

2017 r.

2.  Przebudowa ulic: 

1 Maja,  wlot 

Rycerska, 

Limanowskiego – 

zakończono 

październik 2017 r.

3. Plac Solidarności 

(dawniej Plac na 

Rozdrożu) – rondo, 

wlot Przemysłowa, 

Matejki, Straży 

Pożarnej, Kościelna - 

zakończono  

październik 2017 r.

4. Budowa parkingu 

P&R przy ul. 

Przemysłowej oraz 

przebudowa ul. 

Przemysłowej – 

zakończono – 

listopad 2018 r.

5. Dworzec Kolejowy 

Szczawienko 

Wałbrzych, ul. 

Stacyjna, dz. Nr. 

65/7, 65/8, 65/9 

(poza obszarem 

rewitalizacji)

Podobszar 

Śródmieście
44 766 603,68

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(32.003.760,04), 

środki własne 

gminy 

(12.762.843,64, w 

tym zadanie BIW 

7.159.975,55 oraz 

zadanie ZDKiUM 

5.602.868,09)

2016 – 2019 LISTA B CEL 2

Projekt zrealizowany. 

Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Szacowana wartość 

projektu (PLN)”44.766.603,68,  „Planowany okres realizacji” 

2016 – 2019 oraz ”Źródło finansowania” Dotacja UE EFRR 

RPO WD (32.003.760,04), środki własne gminy 

(12.762.843,64, w tym zadanie BIW 7.159.975,55 oraz 

zadanie ZDKiUM 5.602.868,09).

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1
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C2.3(3) 268 Gmina Wałbrzych
„Relaks – centrum 

sportu i zabawy”

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

Rezultaty: oddana do użytku przestrzeń 

publiczna o charakterze rekreacyjno-

sportowym - 1

Wykonanie placu zabaw wraz z 

wyposażeniem w elementy 

zabawowe (huśtawka bocianie 

gniazdo, piramida liniowa, zestaw 

zabawowy) oraz elementy małej 

architektury -m.in. ławki, kosze 

na śmieci urządzenia zewnętrzne 

do ćwiczeń fitness. Wykonanie 

ogrodzenia terenu. 

ul. Andersa 121a
Podobszar Biały 

Kamień
97 513,79

Środki własne 

gminy 
2016 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

C2.3(4) 269 Gmina Wałbrzych

„Bezpieczny dojazd i 

dojście do cmentarza 

oraz porządek i 

bezpieczeństwo na 

miejscach 

postojowych przy 

cmentarzu na 

Podgórzu”

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach -1 

Rezultaty: - ilość miejsc parkingowych - 30

- droga asfaltowa o pwierzchni min. 400 

m² 

- oświetlenie uliczne - minimum 4 słupów 

oświetleniowe

Wykonanie parkingu, chodnika z 

kostki betonowej oraz drogi 

dojazdowej z nową nawierzchnią 

asfaltową –

ul. Internatowa i 

ul. Poznańska

Podobszar 

Podgórze
383 583,69

Środki własne 

gminy 
2016 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

C2.3(5) 270 Gmina Wałbrzych

Budowa boiska 

wielofunkcyjnego 

przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 23

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultaty: oddana do użytku przestrzeń 

publiczna o charakterze rekreacyjno-

sportowym - 1

Budowa boiska wraz z 

wyposażeniem w bramki oraz 

kosze do gry w koszykówkę, 

wykonaniu ogrodzenia piłko-

chwytu

ulica Andrzeja 

Struga 3

W pobliżu 

obszaru Nowe 

Miasto (brak 

odpowiedniejinfr

astruktury  do 

realizacji projektu 

w granicach ww. 

podobaszu 

rewitalizacji)

282 427,79
Środki własne 

gminy 
2016 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

C2.3(6) 271 Gmina Wałbrzych

"Radość dla malucha" 

- plac zabaw przy ul. 

Bocznej

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultaty: oddana do użytku przestrzeń 

publiczna o charakterze rekreacyjno-

sportowym - 1

Wykonanie placu zabaw z 

nawierzchnią piaskową, montaż 

elementów zabawowych 

(huśtawka bocianie gniazdo, 

zestaw zabawowy, piaskownicy, 

bujaki sprężynowe), montaż stołu 

do gry w ping-ponga, zakup i 

montaż elementów małej 

architektury - kosze i ławki, 

wykonanie ogrodzenia, ścieżki 

pieszej z kostki betonowe

ul. Boczna

W pobliżu 

obszaru Biały 

Kamień  (brak 

odpowiedniejinfr

astruktury  do 

realizacji projektu 

w granicach ww. 

podobaszu 

rewitalizacji)

93 542,19
Środki własne 

gminy 
2016 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1
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C2.3(7) 272 Gmina Wałbrzych

Otwarta siłownia 

zewnętrzna i

rozbudowa placu 

zabaw -

miejsce rekreacyjne 

dla

mieszkańców 

dzielnicy Stary

Zdrój i uczniów 

Publicznej

Szkoły Podstawowej 

Nr 30

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultaty: oddana do użytku przestrzeń 

publiczna o charakterze rekreacyjno-

sportowym - 1

Wykonanie placyków z kostki 

betonowej pod urządzenia 

siłowni fitness, zakup urządzeń 

siłowni, zakup i montaż 

elementów zabawowych

ul. 

Chałubińskiego 

13

W pobliżu 

obszaru Stary 

Zdrój (brak 

odpowiedniejinfr

astruktury  do 

realizacji projektu 

w granicach ww. 

podobaszu 

rewitalizacji)

121 727,50
środki własne 

gminy 
2016 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

C2.3(8) 273 Gmina Wałbrzych

Plac zabaw typu 

PARKUR oraz 4 

elementowa siłownia

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultaty: oddana do użytku przestrzeń 

publiczna o charakterze rekreacyjno-

sportowym - 1

Niwelacja terenu oraz 

przygotowania podłoża pod 

urządzenia sprawnościowe, 

zakupie i montażu urządzeń 

sprawnościowych, zakupie i 

montażu urządzeń fitness

ul. Wańkowicza 

13

W pobliżu 

obszaru Biały 

Kamień  (brak 

odpowiedniejinfr

astruktury  do 

realizacji projektu 

w granicach ww. 

podobaszu 

rewitalizacji)

60 377,00
Środki własne 

gminy 
2017 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

C2.3(9) 274 Gmina Wałbrzych

Monitoring, 

oświetlenie placu 

zabaw oraz 

pozostałej części 

placu, ścieżki, ławki, 

boisko do siatkówki. 

Dokończenie zadania 

z 2016r. - Wałbrzyski 

Budżet 

Partycypacyjny

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultaty: oddana do użytku przestrzeń 

publiczna o charakterze rekreacyjno-

sportowym - 1

Postawienie nowych słupów 

oświetleniowych, wykonaniu 

ścieżek pieszych z kostki 

betonowej, wykonaniu placyków 

z nawierzchni z kostki betonowej 

pod urządzenia siłowni 

zewnętrznej, zakupie i montażu 

urządzeń siłowni fitness, stołu do 

gry w szachy i chińczyka, 

wykonaniu nowych nasadzeń 

żywopłotu oraz krzewów, zakupie 

i montaż elementów małej 

architektury - ławki zintegrowane 

z koszem na śmieci

między ul W. 

Wysockiego, a ul. 

B. Chrobrego

(dz. 38/7)

Podobszar 

Śródmieście
118 232,62

Środki własne 

gminy 
2017 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

C2.3(10) 275 Gmina Wałbrzych

Plac zabaw i 

urządzenia do 

ćwiczeń Street 

Workout przy 

Gminnym Zespole 

Szkół nr 2 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultaty: oddana do użytku przestrzeń 

publiczna o charakterze rekreacyjno-

sportowym - 1

Wykonanie placu pod urządzenia 

do ćwiczeń, zakupie i montażu 

elementów Street Workout, 

urządzeń zabawowych (huśtawka 

podwójna, skrzynka do wspinania 

się, piaskownica, etc), wykonaniu 

ogrodzenia, nasadzenia 

elementów zieleni, zakupie i 

montażu elementów małej 

architektury - ławki i kosze na 

śmieci –

Gminny Zespół 

Szkół nr 2  

11 Listopada 75 

(pomiędzy 

podobszarami 

rewitalizacji)

W pobliżu 

podobszaru

Stary Zdrój i 

Nowe Miasto  

(brak 

odpowiedniejinfr

astruktury  do 

realizacji projektu 

w granicach ww. 

podobaszów 

rewitalizacji)

108 366,57
Środki własne 

gminy 
2017 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1
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C2.3(11) 276 Gmina Wałbrzych

Remont ogrodzenia 

Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultaty: oddana do użytku przestrzeń 

publiczna o charakterze rekreacyjno-

sportowym - 1

Wykonanie rozbiórki starego 

ogrodzenia i montażu nowego 

ogrodzenia, zamontowaniu bram 

wjazdowych oraz bramek 

wejściowych

ul. Wańkowicza 

13

Podobszar Biały 

Kamień
140 008,80

Środki własne 

gminy 
2017 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

C2.3(12) 277 Gmina Wałbrzych

Wymiana nawierzchni 

drogi w parku im. T. 

Kościuszki – 

Wałbrzyski Budżet 

Partycypacyjny

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach -1

Rezultaty: oddana do użytku przestrzeń 

publiczna o charakterze rekreacyjno-

sportowym - 1

Wymiana nawierzchni drogi w 

parku im. T. Kościuszki – 

Wałbrzyski Budżet 

Partycypacyjny”

Wykonanie nowej nawierzchni 

drogi z kostki brukowej 

trapezowej typu Granit Nova

Park im. T. 

Kościuszki

dz. nr 359/1 

obręb Sobięcin nr 

30

Podobszar 

Sobięcin
233 285,26

Środki własne 

gminy 
2018 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

C2.3(13) 278 Gmina Wałbrzych

Modernizacja i 

budowa budynków

komunalnych - 

zadanie polegające na

termomodernizacji 

budynku OSiR

przy ul. Wysockiego 

11a

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury 

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 1

Rezultaty: - ilość osób  korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury - 

minimum 600 rocznie

Remont hali sportowej m.in. w 

zakresie termomodernizacji 

budynku, wymiany parkietu 

sportowego, stolarki

drzwiowej wewnętrznej, remontu 

trybun z siedziskami i ścian. 

Przebudowa dawnej częśći 

biurowej na  bursę dla 54 osób 

wraz z wyposażeniem jej w 

meble.

ul. Wysockiego 

11a

Podobszar 

Śródmieście
8 680 417,91

Środki własne 

gminy 
2013-2017 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1

C2.3(14) 279 Gmina Wałbrzych

Modernizacja i 

budowa budynków

komunalnych - 

zadanie polegające na

modernizacji 

substancji szkolnej w

ramach programu 

"Szkoła od nowa"

(ZS nr 3 ul. Jordana

PSP nr 17, PSP nr 6 

Zespół Szkolno 

Przedszkolny nr 3)

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury 

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 4

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 4

Rezultaty: - ilość osób  korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury - 

minimum 800 rocznie

Dla szkoły nr 3 wykonano remont 

sali gimnastycznej 

Dla PSP nr 17 wykonano: 

przebudowie budynku PSP 17 w 

Wałbrzychu

na potrzeby przedszkola i szkoły 

podstawowej wykonano roboty 

ogólnobudowlane

Dla PSP nr 6 - ogrodzenie szkoły, 

bramy i furtki

Zespół Szkół nr 3  

ul. Jordana, PSP 

nr 17 ul.1-go 

Maja, PSP nr 6 

ul.Andersa 50,

Zespół SP nr 3 ul. 

Chałubińskiego 

13

Podobszary: 

Sobięcin, Biały 

Kamień, Stary 

Zdrój

4 281 080,86
Środki własne 

gminy 
2013-2016 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 4

2. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 

usługi społeczne, w tym usługi opiekuńczo-bytowe - 4
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C2.3(15) 280 Gmina Wałbrzych

Zagospodarowanie 

terenu i budowa

boiska 

wielofunkcyjnego 

przy

Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 2

w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultaty: oddana do użytku przestrzeń 

publiczna o charakterze rekreacyjno-

sportowym - 1

Zagospodarowanie terenu i 

budowa boiska wielofunkcyjnego 

przy

Publicznej Szkole Podstawowej 

Nr 2 w Wałbrzychu

W ramach zadania wykonano 

m.in.:

1.boisko do koszykówki, piłki 

ręcznej i siatkówki (boisko 

wielofunkcyjne) –

nawierzchnia syntetyczna,

2. skocznię w dal z bieżnią z 

nawierzchni poliuretanowej oraz 

zeskokiem z piaskiem,

3. remont ciągu komunikacyjnego 

wraz ze schodami terenowymi.

PSP nr 2 ul. 

Wańkowicza 13

Podobszar Stary 

Zdrój
1 217 359,20

Środki własne 

gminy 
2016-2017 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

C2.3(16) 281 Gmina Wałbrzych

Modernizacja i 

budowa budynków 

komunalnych – 

zadanie polegające na 

remoncie budynku na 

potrzeby MOPS

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- Ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury w skali 

roku - na podstawie 

ewidencji prowadzonych 

spraw

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach  - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe  - 1

Rezultaty: lość osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury w skali 

roku - min. 1000 w roku

Kompleksowy remont budynku. 

Dostosowanie pomieszczeń 

wewnątrz budynku do nowych 

potrzeb, wykonanie prac 

wykończeniowych, dostosowanie 

dla osób niepełnosprawnych, 

wyposażenie w windę. 

zagospodarowanie terenu oraz 

innych prac zgodnie z projektem

Budynek MOPS 

ul. Kilińskiego 1
Śródmiście 7 301 266,46

Dofinansowanie  

NFOŚiGW 

(311.775,59) 

Środki własne 

gminy 

(6.989.490,87)

2016-2017 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach  - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 

usługi społeczne, w tym usługi opiekuńczo-bytowe  - 1

C1.2(5) 282 Gmina Wałbrzych

Adaptacja wybranych 

pomieszczeń GZS nr 2 

na potrzeby 

przedszkola w 

zakresie przebudowy 

części budynku 

Gminnego Zespołu 

Szkół nr 2 na 

potrzeby przedszkola 

przy ul. 11 Listopada 

75 w Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 30

Rezultaty: liczba osób korzystających z 

nowo powstałej infrastruktury - 30

Adaptacja wybranych

pomieszczeń GZS Nr 2 na

potrzeby przedszkola

Przebudowa

dotyczyła pomieszczeń części 

parteru budynku na sale zajęć, 

sanitariaty oraz zaplecze

kuchenne. Roboty zostały 

wykonane i odebrane 

protokołem odbioru końcowego 

robót.

ul. 11 Listopada 

75 w Wałbrzychu

W pobliżu 

podobszaru

Stary Zdrój i 

Nowe Miasto  

(brak 

odpowiedniejinfr

astruktury  do 

realizacji projektu 

w granicach ww. 

podobaszów 

rewitalizacji)

445 657,69
środki własne 

gminy
2017 __ CEL 1

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 

usługi społeczne, w tym usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, korzystających z 

nowoutworzonej infrastruktury społecznej - 30

C2.3(17) 283 Gmina Wałbrzych

Modernizacja i 

budowa budynków 

komunalnych - 

zadanie polegające na

remontach budynków 

administracyjnych 

Urzędu Miejskiego w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- Ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury w skali 

roku - na podstawie 

ewidencji prowadzonych 

spraw

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 5

Rezultaty: lość osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury w skali 

roku - min. 1000 w roku

Remonty 

budynków/pomieszczeń. 

Dostosowanie pomieszczeń 

wewnątrz budynku do potrzeb 

UM w Wałbrzychu,

wykonanie prac 

wykończeniowych,

oraz innych prac zgodnie z 

projektem

Rynek 23, 

Dmowskiego 2, 

Ratusz, 

Sienkiewicza 6-8, 

Kopernika 2

Podobszar 

Śródmieście
19 409 605,00

EBI (6.100.000), 

środki własne 

gminy (13.309.605)

2014-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.
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C2.3(18) 284 Gmina Wałbrzych

Przebudowa budynku 

przy ul. 1 Maja 149 w 

Wałbrzychu na cele 

mieszkaniowe wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu przyległego – 

zakończone w 2018. 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim - 1

3. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1 

Rezultaty: Utworzone mieszkania  socjalne 

- 8 szt.

Ilość osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury - 26

Remonty 

budynków/pomieszczeń. 

Dostosowanie pomieszczeń 

wewnątrz budynku do potrzeb 

miezkaniowych,

wykonanie prac 

wykończeniowych,

oraz innych prac zgodnie z 

projektem. Zagospodarowanie 

terenu przy budynku.

 ul. 1 Maja 149 w 

Wałbrzychu

Podobszar 

Sobięcin
1 771 992,30

Dofinansowanie 

BGK (422.745,33), 

środki własne 

gminy 

(1.349.246,97)

2017-2018 __ CEL 2

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarze 

miejskim - 1

3. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 

usługi społeczne, w tym usługi opiekuńczo-bytowe - 1 

C1.2(6) 285 Gmina Wałbrzych

Podobszar Sobięcin: 

Przebudowa budynku 

przy ul. 1 Maja 149 w 

Wałbrzychu na cele: 

siedziby RWS Sobięcin 

– zakończone w 2018

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 200 rocznie

Rezultaty: liczba osób korzystających z 

nowo powstałej infrastruktury - 200 

rocznie

Wykonano roboty 

wykończeniowe pomieszczeń. 

Przygotowano jedno 

pomieszczenie socjalne wraz z 

wyposażeniem w niezbędne 

urządzenia sanitarne. Uzyskano 

lokal użytkowy – o pow. 

użytkowej – 264,52 m2..

 ul. 1 Maja 149 w 

Wałbrzychu

Podobszar 

Sobięcin
652 902,97

środki własne 

gminy
2017-2018 __ CEL 1

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 

usługi społeczne, w tym usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, korzystających z 

nowoutworzonej infrastruktury społecznej - 200 rocznie

C1.2(7) 286 Gmina Wałbrzych

Adaptacja budynku 

Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego Nr 5 

przy

ul. Limanowskiego 12 

do aktualnie 

obowiązujących 

przepisów oraz 

przebudowa

części szkoły na 

potrzeby przedszkola 

wraz z aranżacją 

pomieszczeń oraz

wyposażeniem w 

konieczne instalacje

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 30

Rezultaty: liczba osób korzystających z 

nowo powstałej infrastruktury - 30

Aaptacja budynku do aktualnie 

obowiązujących przepisów oraz 

przebudowa części szkoły na 

potrzeby przedszkola wraz z 

aranżacją 

pomieszczeń,wyposażeniem w 

konieczne instalacje. 

Wyposażono przedszkole

w sprzęt gastronomiczny 

(zaplecze kuchenne) oraz 

niezbędne meble  (regały, stoły, 

biurko, szafy), krzesła, łóżeczka 

przedszkolne, pościel.

ul. 

Limanowskiego 

12 

Podobszar 

Śródmieście
1 074 181,35

środki własne 

gminy
2017-2018 __ CEL 1

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 

usługi społeczne, w tym usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, korzystających z 

nowoutworzonej infrastruktury społecznej - 30

C1.4(3) 287

Gmina Wałbrzych/ 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

Dom Pomocy 

Społecznej - rozwój 

infrastruktury 

społecznej w Gminie 

Wałbrzych- ul. Gen. 

Władysława Andersa 

162A, 58-304 

Wałbrzych, działka nr 

180/4, 184/1, obręb 

nr 15 Konradów, 

działka nr 139/4, 

obręb nr 14 Biały 

Kamień

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 30

Rezultaty: liczba osób korzystających z 

nowo powstałej infrastruktury - 30

Modernizacja budynku po byłej 

szkole podstawowej na potrzeby 

DPS

ul. Gen. 

Władysława 

Andersa 162A, 58-

304 Wałbrzych, 

działka nr 180/4, 

184/1, obręb nr 

15 Konradów, 

działka nr 139/4, 

obręb nr 14 Biały 

Kamień

Podobszar Biały 

Kamień
7 279 743,00

dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(2.889.164,92), EBI 

(2.195.289,04), 

środki własne 

gminy 

(2.195.289,04)

2017-2020 Lista B CEL 1

Projekt zrealizowany. 

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 

usługi społeczne, w tym usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, korzystających z 

nowoutworzonej infrastruktury społecznej - 30
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C2.2(14) 288 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynków należących 

do zasobu 

komunalnego Gminy 

Wałbrzych poprzez 

termomodernizację i 

wymianę źródeł 

ciepła 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 16

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 16

Rezultat: liczba osób korzystających z 

budynku objętego termomodernizacją – 

200 osób

Termomodernizacja gminnych 

budynków mieszkalnych poprzez 

wymianę źródeł ciepła,  remont 

elewacji z dociepleniem, 

odwodnienie budynku, wymianę 

stolarki okiennej, wykonanie 

wentylacji nawiewno -wywiewnej 

ul. Osiedleńców 

1 - 16

Podobszar Nowe 

Miasto
21 700 000,00

EBI 

(10.850.000,00), 

BGK 

(10.850.000,00)

2019-2022 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.3(19) 289 Gmina Wałbrzych

Budowa 

czterosegmentowego 

budynku 

mieszkalnego 

wielorodzinnego przy 

ul. Staszica w 

Wałbrzychu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach  - 1

Rezultaty: Utworzone lokale mieszkalne - 

43 szt.

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury  - 95

Budowa budynku 

czterosegmentowego, 

zagospodarowanie terenu

ul. Staszica 13, 

15, 17, ul. 

Kubeckiego 3

Podobszar Nowe 

Miasto
11 420 527,00

Dofinansowanie 

BGK 

(3.360.977,60), 

środki własne 

gminy 

(4.029.774,70)/ EBI 

(4.029.774,70)

2019-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.

C2.2(15) 290 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Kubeckiego 1 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont  

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury  - 12

Termomodernizacja budynku 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń, wykonanie 

ewentualnych udogodnień dla 

osób niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

ul. Kubeckiego 1
Podobszar Nowe 

Miasto 
2 950 000,00

EBI (1.475.000,00), 

środki własne 

gminy 

(1.475.000,00)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.

C2.2(16) 291 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Kubeckiego 2 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury  - 12

Termomodernizacja budynku 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń, wykonanie 

ewentualnych udogodnień dla 

osób niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

ul. Kubeckiego 2
Podobszar Nowe 

Miasto
3 550 000,00

EBI (1.775.000,00), 

środki własne 

gminy 

(1.775.000,00)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.
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C2.2(17) 292 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Piłsudskiego 84 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury- 16

liczba utworzonych mieszkań - 8

Termomodernizacja budynku 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń, wykonanie  

udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

ul. Piłsudskiego 

84

Podobszar Nowe 

Miasto
2 195 325,00

dotacja UE FS 

POPT  (81.026,26), 

budżet państwa 

(14.298,74),

dofinansowanie 

BGK (237.599,79) 

środki własne 

gminy 

(931.200,11)/ EBI 

(931.200,10)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.

C2.2(18) 293 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Niepodległości 14 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 32

liczba utworzonych mieszkań - 16

Termomodernizacja budynku 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń, wykonanie  

udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

ul. Niepodległości 

14

Podobszar 

Podgórze 
3 585 805,00

dotacja UE FS 

POPT  (55.934,26), 

budżet państwa 

(9.870,74), 

dofinansowanie 

BGK (1.618.066,08) 

środki własne 

gminy 

(950.966,96)/ EBI 

(950.966,96)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.

C2.2(19) 294 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Niepodległości 16 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 30

liczba utworzonych mieszkań - 15

Termomodernizacja budynku 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń, wykonanie  

udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

ul. Niepodległości 

16

Podobszar 

Podgórze 
3 753 955,00

dotacja UE FS 

POPT (61.161,76), 

budżet państwa 

(10.793,24), 

dofinansowanie 

BGK 

(1.618.066,08), 

środki własne 

gminy 

(1.031.966,96)/ EBI 

(1.031.966,96)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.

C2.2(20) 295 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. Gen. 

Zajączka 7 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 16

liczba utworzonych mieszkań - 8

Termomodernizacja budynku 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń, wykonanie  

udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

ul. Zajączka 7
Podobszar 

Śródmieście
3 048 000,00

dotacja UE FS 

POPT (83.300,00), 

budżet państwa 

(14.700,00), 

dofinansowanie 

BGK (1.599.226,25) 

środki własne 

gminy 

(675.386,88)/  EBI 

(675.386,87)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.
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C2.2(21) 296 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. Gen. 

Zajączka 8 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 22

liczba utworzonych mieszkań - 11

Termomodernizacja budynku 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń, wykonanie  

udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

ul. Zajączka 8
Podobszar 

Śródmieście
3 999 000,00

dotacja UE FS 

POPT (84.150,00), 

budżet państwa 

(14.850,00), 

dofinansowanie 

BGK (1.599.226,25) 

środki własne 

gminy 

(1.150.386,88)/ EBI 

(1.150.386,87)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.

C2.2(22) 297 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Kościelnej 6A w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 14

Termomodernizacja budynku 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń, wykonanie 

ewentualnych udogodnień dla 

osób niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

ul. Kościelna 6A
Podobszar 

Śródmieście
1 450 000,00

EBI (725.000,00), 

środki własne 

gminy (725.000,00)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.

C2.2(23) 298 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Mickiewicza 2A w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 14

Termomodernizacja budynku 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń, wykonanie 

ewentualnych udogodnień dla 

osób niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

ul. Mickiewicza 

2A

Podobszar 

Śródmieście
1 350 000,00

EBI (675.000,00), 

środki własne 

gminy (675.000,00)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.

C2.2(24) 299 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Młynarskiej 37 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 8

liczba utworzonych mieszkań - 3

Termomodernizacja budynku 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń,  zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii

ul. Młynarska 37
Podobszar 

Śródmieście
1 450 000,00

EBI (725.000,00), 

środki własne 

gminy (725.000,00)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.
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C2.2(25) 300 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Moniuszki 10A w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 14

Termomodernizacja budynku 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń, wykonanie 

ewentualnych udogodnień dla 

osób niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

ul. Moniuszki 10A
Podobszar 

Śródmieście
950 000,00

EBI (475.000,00), 

środki własne 

gminy (475.000,00)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.

C2.2(26) 301 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku poprzez 

termomodernizację i 

remont budynku przy 

ul. Moniuszki 13-15 w 

Wałbrzychu, z 

przeznaczeniem na 

mieszkania 

komunalne wraz z 

wydzieleniem lokalu 

na I piętrze, będącego 

siedzibą Towarzystwa 

Społeczno-

Kulturalnego Żydów 

w Polsce oraz 

budynku przy ul. 

Młynarskiej 13 w 

Wałbrzychu - 

poprawa 

efektywności 

energetycznej 

poprzez 

termomodernizację i 

remont

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 2

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 2

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 24

liczba utworzonych mieszkań - 12

Termomodernizacja budynków 

oraz remont pomieszczeń

ul. Moniuszki 13-

15                                                                                                   

ul. Młynarska 13

Podobszar 

Śródmieście
3 252 093,00

Dofinansowanie 

BGK 

(1.077.287,48), 

środki własne 

gminy 

(1.087.402,76)/ EBI 

(1.087.402,76)

2017-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.

C2.2(27) 302 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Traugutta 5 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 14

Termomodernizacja budynku 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń, wykonanie 

ewentualnych udogodnień dla 

osób niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

ul. Traugutta 5
Podobszar 

Śródmieście
1 150 000,00

EBI (575.000,00), 

środki własne 

gminy (575.000,00)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.
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C2.2(28) 303 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Pocztowej 26 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 14

Termomodernizacja budynku 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń,  zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii

ul. Pocztowa 26
Podobszar Stary 

Zdrój
2 730 000,00

Dofinansowanie 

BGK 

(1.223.807,86), 

środki własne 

gminy 

(753.096,07)/ EBI 

(753.096,07)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.

C2.2(29) 304 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Wyzwolenia 36, 38 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury w roku.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury w roku - 50

Termomodernizacja budynku 

oraz remont

Al. Wyzwolena 

36, 38

Podobszar 

Śródmieście
4 450 000,00

EBI (2.225.000,00), 

środki własne 

gminy 

(2.225.000,00)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.

C1.5(1) 305 Gmina Wałbrzych

Przebudowa i 

termomodernizacja 

budynku przy ul. 

Beethovena 24A na 

potrzeby lokali 

socjalnych, 

noclegowni i zaplecza 

dla wsparcia osób 

bezdomnych 

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 1

 2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 100 rocznie

Rezultaty: liczba osób korzystających z 

nowo powstałej infrastruktury - 100

Przebudowa i termomodernizacja 

budynku na potrzeby lokali 

socjalnych, noclegowni i zaplecza 

dla wsparcia osób bezdomnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii.

 Beethovena 

24A

Na obszarze 

zdegradowanym 

wymagającym 

wsparcia, w 

pobliżu 

podobszaru 

Śródmieście. Na 

obszarze 

rewitalizacji brak 

odpowiedniej 

infrastruktury od 

realizacji  

projektu.

6 000 000,00

EBI (3.000.000), 

środki własne 

gminy (3.000.000)

2019-2021 __ CEL 1

Projekt planowany do realizacji. 

W nowo powstałym obiekcie znajdzie się: Parter – 

Noclegownia (30), łaźnia miejska, magazyn odzieży.

I Piętro – Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (przeniesienie 

placówki z ul. Pocztowej 22) – 60 miejsc  (w sumie będzie 90 

miejsc – więcej o 30 niż mamy obecnie).

II Piętro – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w tym 

pomieszczenia tymczasowe do wykorzystania dla potrzeb 

Gminy Wałbrzych –  40 miejsc (obecnie jest to 3 piętro przy ul. 

Ogrodowej na 30 miejsc).

C2.2(30) 306 Gmina Wałbrzych

Termomodernizacja i 

restauracja 

zabytkowego obiektu 

położonego w 

zespole pałacowo-

willowo-parkowym 

przy ul. Zamkowej 2 

na cele Urzędu Stanu 

Cywilnego 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury w roku.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury w roku - 600

Termomodernizacja budynku 

oraz remont pomieszczeń Projekt 

rozwiązuje problem 

dotychczasowego umiejscowienia 

USC na I piętrze budynku przy ul. 

Kopernika 2 w Wałbrzychu co 

bywało kłopotliwe zarówno dla 

pracowników Urzędu Miejskiego 

jak i osób biorących udział w 

ceremoniach ślubnych – parter i I 

piętro budynku.                                                                                                                                                                                                                 

ul. Zamkowa 2.
Podobszar 

Podgórze 
6 700 000,00

EBI (3.350.000,00), 

środki własne 

gminy 

(3.350.000,00)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.
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C1.4(4) 307 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Matejki 5 - Miejskiego 

Centrum poprzez 

termomodernizację i 

remont

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 1

 3. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe  - 1

4. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 200 rocznie

Rezultaty: liczba osób korzystających z 

nowo powstałej infrastruktury - 200

Termomodernizacja budynku 

oraz remont pomieszczeń
ul. Matejki 5

Podobszar 

Śródmieście
5 500 000,00

EBI (2.750.000), 

środki własne 

gminy (2.750.000)

2019-2021 __ CEL 1 Projekt planowany do realizacji.

C1.4(5) 308

Gmina Wałbrzych/ 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

Utworzenie Placówek 

Wsparcia Dziennego 

oraz Domów Pobytu 

na obszarze objętym 

rewitalizacją

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 2

 2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 2

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 62

Rezultaty: liczba osób korzystających z 

nowo powstałej infrastruktury - 62

1) Budynek ul. Niepodległości 78 - 

dostosowanie parteru budynku 

na potrzeby Dziennego Domu 

Seniora w ramach Senior + dla 30 

osób wraz z zagospodarowaniem 

terenu na potrzeby rekreacyjne 

dla osób starszych

2) Budynek ul. Grota Roweckiego 

3 - przystosowanie części 

budynku do całodobowej 

placówki Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla ok. 32 

osób. zaadoptowanie parteru na 

potrzeby Placówki Wsparcia 

Dziennego oraz 

zagospodarowanie terenu 

przyległego

ul. Niepodległości 

78 

ul. Grota 

Roweckiego 3

Podobszar 

Podgórze, Obszar 

zdegradowany 

Piaskowa Góra 

wymagający 

wsparcia.

7 511 392,88

Dotacja budżet 

państwa 

(300.000,00) 

EBI (3.605.696,44), 

środki własne 

gminy 

(3.605.696,44)

2019-2021 __ CEL 1

Projekt częściowo zrealizowany.        

Zrealizowano DDP - przy ul. Niepodległości 78 powstał 

dzienny dom pomocy. Otwarto go w styczniu 2020. Rocznie z 

placówki skorzystało 19 seniorów. Ze względu na pandemię 

COVID-19 działalność placówki była kilkukrotnie zawieszana.                                                                                  

Nie zrealizowano PWD - przy ul. Grota Roweckiego 3 -  

przystosowanie części budynku do całodobowej placówki 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ok. 30 osób. 

zaadoptowanie parteru na potrzeby Placówki Wsparcia 

Dziennego oraz zagospodarowanie terenu przyległego. 

Potrzeba nadal istnieje.                                         

C2.2(31) 309 Gmina Wałbrzych

Termomodernizacja 

budynku przy ul. 

Asnyka 13 wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu - poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury w roku - 20

Termomodernizacja budynku 

oraz remont pomieszczeń
Asnyka 13

Podobszar Nowe 

Miasto
1 600 000,00

EBI (800.000,00), 

środki własne 

gminy (800.000,00)

2018-2021 __ CEL 2 Projekt w trakcie realizacji.
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C2.6(2) 310 Gmina Wałbrzych

Dotacje celowe na 

zadania związane z 

ograniczeniem niskiej 

emisji na terenie 

miasta Wałbrzycha

Liczba udzielonych przez 

Gminę Wałbrzych dotacji  

- na podstwie pozytywnie 

rozpatrzonych wniosków 

Liczba dotacji udzielonych na zadania 

związane z ograniczeniem niskiej emisji 

kominowej na obszarze rewitalizacji - 

min. 400

Zmiana sposobu ogrzewania w 

indywidualnych 

nieruchomościach położonych w 

obszarze objętym rewitalizacją 

opartego na paliwie stałym na 

ogrzewanie ekologiczne (gazowe 

elektryczne , podłączenie do 

miejskiej sieci ciepłowniczej). 

Według stanu technicznego 

budynków w mieście należy 

uznać, że do wykonania 

modernizacji w zakresie 

gospodarki energetycznej 

kwalifikuje się prawie 2 965 

budynków, o łącznej powierzchni 

około 863 100 m2. (dane z PONE)

Obszar 

rewitalizacji 

Miasta 

Wałbrzycha

Podobszar: Biały 

Kamień, Stary 

Zdrój, 

Śródmieście, 

Sobięcin, Nowe 

Miasto, Podgórze

4 414 169,00

EBI (2.207.084,50), 

środki własne 

gminy 

(2.207.084,50)

2014-2020 __ CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

-okres realizacji 2014-2023

-źródło finansowania – środki własne, EBI

-szacunkowa wartość – 4 805 230,99

-Liczba dotacji udzielonych na zadania związane z 

ograniczeniem niskiej emisji kominowej na obszarze 

rewitalizacji - min. 500

C2.4(3) 311 Gmina Wałbrzych

Przebudowa drogi 

gminnej nr 116563D 

– ul. Garbarska w 

Wałbrzychu wraz z 

towarzyszącą 

infrastrukturą w 

ramach rewitalizacji - 

poprawa dostępności 

komunikacyjnej, 

podniesienie estetyki 

miasta

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

140 m

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową.

Długość drogi - 140 m

Ulica Garbarska 

w Wałbrzychu

Podobszar 

Śródmieście
2 165 459,00

 EBI 

(1.082.729,50), 

środki własne 

gminy 

(1.082.729,50), 

2019 – 2020 __ CEL 2

Projekt zrealizowany.

Protokół odbioru końcowego z dnia 10.04.2020 r.

Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Szacowana wartość 

projektu (PLN) 2.054.934,00” oraz „”Źródło finansowania EBI 

(1.027.467,00), środki własne gminy (1.027.467,00), ”.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

C2.4(4) 312 Gmina Wałbrzych

Przebudowa drogi 

gminnej nr 116625D 

– ul. Handlowa w 

Wałbrzychu wraz z 

towarzyszącą 

infrastrukturą w 

ramach rewitalizacji - 

poprawa dostępności 

komunikacyjnej, 

podniesienie estetyki 

miasta

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

140 m

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową.

Długość drogi - 140 m

Ulica Handlowa w 

Wałbrzychu

Podobszar 

Podgórze
860 000,00

 Dotacja UE FS 

POPT (99.061,13), 

budżet państwa 

(17.481,37), EBI 

(371.728,75), 

środki własne 

gminy (371.728,75)

2019 – 2021 __ CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

1. Stan realizacji i – opracowana dokumentacja projektowa

2. Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Szacowana wartość 

projektu (PLN) 948.346,00”, „Źródło finansowania  Dotacja 

UE FS POPT (73.394,10), budżet państwa (12.951,90), EBI 

(431.000,00), środki własne gminy (431.000,00)” oraz 

„Planowany okres realizacji 2019 – 2023”.

C2.4(5) 313 Gmina Wałbrzych

Przebudowa drogi 

gminnej nr 116457D 

– ul. Legnicka w 

Wałbrzychu wraz z 

towarzyszącą 

infrastrukturą 

drogową w ramach 

rewitalizacji - 

poprawa dostępności 

komunikacyjnej, 

podniesienie estetyki 

miasta

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

520 m

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową.

Długość drogi - 520 m

Ulica Legnicka w 

Wałbrzychu

Podobszar Stary 

Zdrój
6 200 000,00

 EBI 

(3.100.000,00), 

środki własne 

gminy 

(3.100.000,00) 

2021 – 2023 __ CEL 2
Projekt niezrealizowany.Wstępna informacja o rezygnacji i 

zmianie listy projektów.
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C2.4(6) 314 Gmina Wałbrzych

Przebudowa drogi 

gminnej nr 116542D 

– ul. Limanowskiego 

w Wałbrzychu wraz z 

towarzyszącą 

infrastrukturą 

drogową w ramach 

rewitalizacji - 

poprawa dostępności 

komunikacyjnej, 

podniesienie estetyki 

miasta

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

250 m

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową.

Długość drogi - 250 m

Ulica 

Limanowskiego w 

Wałbrzychu

Podobszar 

Śródmieście
2 163 500,00

Dotacja UE FS 

POPT (80.639,42), 

budżet państwa 

(14.230,48), EBI 

(1.034.315,05), 

środki własne 

gminy 

(1.034.315,05)

2019 – 2022 __ CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

1. Stan realizacji i – opracowana dokumentacja projektowa

2. Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Prognozowane 

produkty i rezultaty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ nowo powstałej 

infrastruktury drogowej – 260 m”, 

„Przedmiot projektu, zakres prowadzonych prac - 

Przebudowa układu komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową.

Długość drogi – 260 m”,  „Szacowana wartość projektu (PLN) 

2.283.812,00” oraz „”Źródło finansowania Dotacja UE FS 

POPT (80.639,42), budżet państwa (14.230,48), EBI 

(1.094.471,05), środki własne gminy (1.094.471,05)” oraz 

„Planowany okres realizacji 2019 – 2021”.

C2.4(7) 315 Gmina Wałbrzych

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3401D 

– ul. Matejki i drogi 

powiatowej nr 3361D 

– ul. Moniuszki na 

odcinku od ul. 

Matejki do ul. 

Zamkowej wraz z 

towarzyszącą 

infrastrukturą 

drogową  w ramach 

rewitalizacji -poprawa 

dostępności 

komunikacyjnej, 

podniesienie estetyki 

miasta

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

265 m

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową.

Długość drogi - 265 m

Ulice Matejki i 

Moniuszki w 

Wałbrzychu

Podobszar 

Śródmieście
1 740 600,00

Dotacja UE FS 

POPT (43.911,00), 

budżet państwa 

(7.749,00), EBI 

(844.470,00), 

środki własne 

gminy (844.470,00)

2019 – 2021 __ CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

1. Stan realizacji i – opracowana dokumentacja projektowa

2. Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Szacowana wartość 

projektu (PLN) 3.673.800,00” oraz „”Źródło finansowania: 

Dotacja UE FS POPT (37.638,00), budżet państwa (6.642,00), 

EBI (1.814.760,00), środki własne gminy (1.814.760,00)”.

C2.4(8) 316 Gmina Wałbrzych

Przebudowa drogi 

gminnej nr 116562D 

– ulica Młynarska w 

Wałbrzychu od ul. 

Kościuszki do ul. 

Garbarskiej wraz z 

towarzyszącą 

infrastrukturą 

drogową w ramach 

rewitalizacji - 

poprawa dostępności 

komunikacyjnej, 

podniesienie estetyki 

miasta

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

287 m

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową.

Długość drogi - 287 m

Ulica Młynarska 

w Wałbrzychu

Podobszar 

Śródmieście
1 739 000,00

 Dotacja UE FS 

POPT (79.458,00), 

budżet państwa 

(14.022,00), EBI 

(822.760,00), 

środki własne 

gminy (822.760,00)

2019 – 2022 __ CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

1. Stan realizacji i – opracowana dokumentacja projektowa

2. Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Prognozowane 

produkty i rezultaty: 1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ nowo powstałej 

infrastruktury drogowej – 381 m”,

 „Przedmiot projektu, zakres prowadzonych prac: 

Przebudowa układu komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową.

Długość drogi – 381 m”,

 „Szacowana wartość projektu (PLN) 4.665.520,00” oraz 

„”Źródło finansowania:  Dotacja UE FS POPT (79.458,00), 

budżet państwa (14.022,00), EBI (2.286.020,00), środki 

własne gminy (2.286.020,00)” oraz „Planowany okres 

realizacji 2019 – 2023”.
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C2.4(9) 317 Gmina Wałbrzych

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3402D 

– ul. Niepodległości 

od ul. Sikorskiego do 

ul. Kaszubskiej w 

Wałbrzychu wraz z 

towarzyszącą 

infrastrukturą 

drogową w ramach 

rewitalizacji - 

połączenie 

dostępności 

komunikacji z 

przebudowaną drogą 

krajową nr 35

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

350 m

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową.

Długość drogi - 350 m

Ulica 

Niepodległości w 

Wałbrzychu

Podobszar 

Podgórze
3 091 200,00

Dotacja UE FS 

POPT (99.061,13), 

budżet państwa 

(17.481,37), EBI 

(1.487.328,75), 

środki własne 

gminy 

(1.487.328,75)

2019 – 2021 __ CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

1. Stan realizacji i - inwestycja w toku.

2. Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Szacowana wartość 

projektu (PLN): 2.252.315,92” oraz „”Źródło finansowania: 

Dotacja UE FS POPT (124.728,15), budżet państwa 

(22.010,85), EBI (1.052.788,46), środki własne gminy 

(1.052.788,46)”.

C2.4(10) 318 Gmina Wałbrzych

Przebudowa drogi 

gminnej nr 116525D 

– ul. Paderewskiego 

wraz z 

uporządkowaniem 

Placu Powstańców 

Warszawy (dawny 

Plac Wery Kostrzewy) 

w Wałbrzychu w 

ramach rewitalizacji - 

kontynuacja 

przebudowy drogi ul. 

Paderewskiego w 

Wałbrzychu oraz 

uporządkowanie 

przyległego terenu

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat:

- długość zmodernizowanej/ nowo 

powstałej infrastruktury drogowej - 210 m

- powierzchnia  zmodernizowanej/ nowo 

powstałej drogi i placu - 6.200 m2

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową oraz 

uporządkowanie terenu placu.

Długość drogi - 210 m.

Powierzchnia drogi i placu 6.200 

m2.

Ulica 

Paderewskiego 

wraz z Placem 

Powstańców 

Warszawy w 

Wałbrzychu

Podobszar Nowe 

Miasto
4 400 000,00

 Dotacja UE FS 

POPT (73.847,15), 

budżet państwa 

(13.031,85), EBI 

(2.156.560,50), 

środki własne 

gminy 

(2.156.560,50)

2019 – 2022 __ CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

1. Stan realizacji – opracowana dokumentacja projektowa

2. Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Szacowana wartość 

projektu (PLN): 4.493.547,5” oraz „”Źródło finansowania:  

Dotacja UE FS POPT (79.510,28), budżet państwa (14.031,22), 

EBI (2.200.000,00), środki własne gminy (2.200.000)”.

C2.4(11) 319 Gmina Wałbrzych

Przebudowa i 

rozbudowa Placu 

Grunwaldzkiego wraz 

z przyległymi do niego 

ulicami w Wałbrzychu 

w ramach 

rewitalizacji - 

poprawa dostępności 

komunikacyjnej, 

podniesienie poziomu 

estetyki miasta, 

zabezpieczenie 

krytego odcinka 

koryta rzeki Pełcznicy

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

1030 m

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową.

Długość drogi - 1030 m

Plac Grunwaldzki 

wraz z 

przyległymi do 

niego ulicami 

(Konopnicka, 

Nowy Świat, 

Słowackiego, 

Wysockiego, 

Szmidta, 

Chrobrego) w 

Wałbrzychu

Podobszar 

Śródmieście
14 000 000,00

EBI (7.000.000,00), 

środki własne 

gminy 

(7.000.000,00)

2021 – 2023 __ CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

1. Stan realizacji i – opracowana dokumentacja projektowa

2. Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Szacowana wartość 

projektu (PLN): 14.008.884,00” oraz „”Źródło finansowania: 

EBI (7.004.442,00), środki własne gminy (7.004.442,00)”.

C2.4(12) 320 Gmina Wałbrzych

Przebudowa Placu 

Konstytucji 3 Maja w 

Wałbrzychu w 

ramach rewitalizacji- 

poprawa dostępności 

komunikacyjnej, 

zwiększenie 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - powierzchnia zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

2.500 m2

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową.

Powierzchnia placu - 2.500m2.

Plac Konstytucji 3 

Maja w 

Wałbrzychu

Podobszar Nowe 

Miasto
1 630 000,00

Dotacja UE FS 

POPT (73.847,15), 

budżet państwa 

(13.031,85), EBI 

(771.560,50), 

środki własne 

gminy (771.560,50)

2019 – 2020 __ CEL 2

Projekt zrealizowany.

1. Inwestycja zrealizowana – protokół odbioru końcowego z 

dnia 30.11.2020 r.

2. Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Szacowana wartość 

projektu (PLN): 1.217.202,01” oraz „”Źródło finansowania: 

Dotacja UE FS POPT (61.893,60), budżet państwa (10.922,40), 

EBI (572.193,00), środki własne gminy (572.193,01)”.
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C2.4(13) 321 Gmina Wałbrzych

Przebudowa drogi 

gminnej nr 116459D 

– ul. Pocztowa w 

Wałbrzychu wraz z 

towarzyszącą 

infrastrukturą 

drogową

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

520 m

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową oraz 

uporządkowaniem terenu placu.

Długość drogi - 520 m

Ulica Pocztowa w 

Wałbrzychu

Podobszar Stary 

Zdrój
6 200 000,00

EBI (3.100.000,00), 

środki własne 

gminy 

(3.100.000,00)

2022 – 2023 __ CEL 2
Projekt niezrealizowany.Wstępna informacja o rezygnacji i 

zmianie listy projektów.

C2.4(14) 322 Gmina Wałbrzych

Przebudowa drogi 

gminnej nr 116756D 

– ul. Ratuszowa w 

Wałbrzychu wraz z 

towarzyszącą 

infrastrukturą 

drogową w ramach 

rewitalizacji- 

skumulowanie 

Centrum Turystyczno-

Sportowego "Aqua 

Zdrój" z główną ulicą 

dzielnicy Biały Kamień 

ul. Andersa

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

260 m

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową.

Długość drogi - 260 m

Ulica Ratuszowa 

w Wałbrzychu od 

ul. Andersa do 

wjazdu na teren 

Aqua Park.

Podobszar Biały 

Kamień
1 605 500,00

Dotacja UE FS 

POPT (32.412,59), 

budżet państwa 

(5.719,87), EBI 

(783.683,77), 

środki własne 

gminy (783.683,77)

2019 – 2020 __ CEL 2

Projekt zrealizowany.

1. Inwestycja zrealizowana – protokół odbioru końcowego z 

dnia 23.12.2020 r.

2. Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Szacowana wartość 

projektu (PLN): 1.213.664,11”,  ”Źródło finansowania: 

Dotacja UE FS POPT (32.412,59), budżet państwa (5.719,87), 

EBI (587.765,82), środki własne gminy (587.765,83)” oraz 

„Planowany okres realizacji: 2019 – 2021”

C2.4(15) 323 Gmina Wałbrzych

Przebudowa drogi 

gminnej nr 116527D 

– ul. Staszica oraz 

przebudowa Placu 

przy ul. Piłsudskiego 

w Wałbrzychu wraz z 

towarzyszącą 

infrastrukturą 

drogową w ramach 

rewitalizacji- 

powiązanie z 

wyremontowaną 

drogą powiatową ul. 

Piłsudskiego

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat:

- długość zmodernizowanej/ nowo 

powstałej infrastruktury drogowej - 170 m

- powierzchnia  zmodernizowanej/ nowo 

powstałej drogi i placu - 3.000 m2

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową oraz 

uporządkowanie placu przy ul. 

Piłsudskiego.

Ulica Staszica 

wraz z Placem 

przy ul. 

Piłsudskiego w 

Wałbrzychu.

Podobszar Nowe 

Miasto
3 250 000,00

Dotacja UE POPT 

(73.847,15), 

budżet państwa 

(13.031,85), EBI 

(1.581.560,50), 

środki własne 

gminy 

(1.581.560,50)

2019 – 2022 __ CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

1. Stan realizacji i – opracowana dokumentacja projektowa

2. Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Szacowana wartość 

projektu (PLN): 3.344.279,5” oraz „”Źródło finansowania: 

Dotacja UE POPT (80.137,58), budżet państwa (14.141,92), 

EBI (1.625.000,00), środki własne gminy (1.625.000,00)”.

C2.4(16) 324 Gmina Wałbrzych

Przebudowa drogi 

gminnej nr 116561D 

– ul. Św. Jadwigi w 

Wałbrzychu wraz z 

towarzyszącą 

infrastrukturą 

drogową w ramach 

rewitalizacji -  

poprawa dostępności 

komunikacyjnej, 

podniesienie estetyki 

miasta

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat - długość zmodernizowanej/ 

nowo powstałej infrastruktury drogowej - 

120 m

Przebudowa układu 

komunikacyjnego z towarzyszącą 

infrastrukturą drogową.

Długość drogi - 120 m

Ulica Św. Jadwigi 

w

 Wałbrzychu.

Podobszar 

Śródmieście
1 640 000,00

 dotacja UE FS 

POPT (43.911,00), 

budżet państwa 

(7.749,00), EBI 

(794.170,00), 

środki własne 

gminy (794.170,00)

2019– 2021 __ CEL 2

Projekt w trakcie realizacji.

1. Stan realizacji – opracowana dokumentacja projektowa

2. Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Szacowana wartość 

projektu (PLN) 1.148.400,00”, „Źródło finansowania:  dotacja 

UE FS POPT (58.184,00), budżet państwa (8.856,00), EBI 

(525.000,00), środki własne gminy (7525.000,00)” oraz 

planowany „Okres realizacji - 2019-2023 ”.
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C2.2(32) 325

 Szkoła 

Podstawowa 

Fundacji

,,CLEVER"

Rewitalizacja i 

termomodernizacja 

budynku 

dydaktycznego 

Fundacji ”Szkoły 

Gminnej 

Menadżersko-

Księgowej” przy ul. 

Armii Krajowej 35b w 

Wałbrzychu

(uległa zmiana nazwy 

szkoły - Szkoła 

Podstawowa Fundacji

,,CLEVER")

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 1

3. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

4.  Modernizacja obiektu zabytkowego o 

powierzchni 1266 m.kw.

Rezultaty:

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów

cieplarnianych – 114 t równoważnika CO2

2.  liczba osób korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury  - 150

W ramach projektu 

przeprowadzone zostaną roboty 

budowlane dotyczące 

rewitalizacji zabytku, w tym m.in.: 

izolacji termicznej ścian i 

stropów, wymiany stolarki 

okiennej oraz modernizacja 

instalacji centralnego ogrzewania 

i zastosowania systemu 

automatyki sterującej W 

rezultacie nastąpi znacząca 

poprawa estetyki obiektu oraz 

zostaną osiągnięte oszczędności 

w zużyci energii cieplnej, a 

poprzez to w efekcie redukcji 

ulegnie emisja gazów 

cieplarnianych.

Ul. Armii 

Krajowej 35b, 

Wałbrzych

Działka: 162/4

Podobszar Stary 

Zdrój
532 356,38

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(421.765,15), 

wkład własny

(110.591,23)

2017 – 2019 LISTA B CEL 2

Projekt zrealizowany.

Wartość projektu 664910,63zł. Dofinansowanie UE EFRR RPO 

WD (421765,15) wkład własny 243145,48.                                             

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -

102,12t równowaznika CO.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1

3. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 

usługi społeczne, w tym usługi opiekuńczo-bytowe - 1

C2.2(33) 326

Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa 

im. Angelusa 

Silesiusa w 

Wałbrzychu

Termomodernizacja 

budynku przy ul. P. 

Skargi 14A w 

Wałbrzychu

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 1

3. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

Rezultaty:

1.  liczba osób korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury - 200

Roboty termomodernizacyjne 

min.:

- roboty budowlane,

- wymiana okien i drzwi,

- wymiana konstrukcji i płyt 

elewacyjnych,

- roboty demontażowe, 

uzupełniające.

Wykonanie usprawnień 

polegających na: wymianie 

stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenie stropu i ścian zew. 

płytami warstwowymi z rdzeniem 

z pianki poliuretanowej.

58-300 

Wałbrzych, ul. 

Zamkowa 4, 

działka 873/1, 

obręb Podgórze 

33

Podobszar 

Podgórze
2 687 046,58

Dotacja UE EFRR

POIŚ 

(1.632.188,91)

wkład własny 

(1.054.857,67) 

2016-2018 LISTA B CEL 2

Projekt zrealizowany, zakończony w dniu 30.11.2018 r. , 

Osiągnięte rezultaty to: obniżenie rocznych kosztów 

ogrzewania obiektu,  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

generowanych przez obiekt, w tym ograniczenie emisji CO2, 

podniesienie komfortu użytkowania obiektu, w tym poprawa 

warunków kształcenia studentów oraz pracy personelu 

Uczelni.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1

3. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 

usługi społeczne, w tym usługi opiekuńczo-bytowe - 1

C3.3(3) 327

Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa 

im. Angelusa 

Silesiusa w 

Wałbrzychu

Zagospodarowanie 

terenu parku 

Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. 

Angelusa Silesiusa w 

Wałbrzychu

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2.Liczba nowych obiektów infrastruktury 

służących rozwojowi gospodarczemu 

/osobistemu - 1

Rezultaty:

- oddana do użytku przestrzeń publiczna o 

charakterze rekreacyjno/kulturalnym / 

turystycznym - 1

Zagospodarowanie terenu parku 

w sposób umożliwiający 

korzystanie z zabytkowego 

terenu możliwie szerokiej grupie 

beneficjentów.

Prace budowlane w ramach 

projektu będą obejmowały 

stworzenie fontanny o 

kaskadowym spadku wody z 

oświetleniem, placu imprez, 

boiska do gry w bule, muszli 

koncertowej wraz z tarasem 

ziemnym służącym jako 

widownia, traktów pieszo-

jezdnych i elementów 

towarzyszących: słupy 

oświetleniowe, nasadzenia zieleni 

parkowej (bukszpan, krzewy 

róży).

58-300 

Wałbrzych, ul. 

Zamkowa 4, 

działka 6/10, 

obręb Podgórze 

33

Podobszar 

Podgórze
2 342 952,73

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(1.288.624,00), 

środki własne 

(1.054.328,73)

2016-2020 LISTA B CEL 3
Projekt nie został zrealizowany.Brak środków na realizację 

projektu.
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C2.2(34) 328
Politechnika 

Wrocławska

Termorenowacja 

budynku 

dydaktycznego „B”

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 1

3. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

Rezultaty:

1.  liczba osób korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury - 110

Remont i ocieplenie dachu,

wymiana stolarki okiennej,

remont elewacji

Wykonanie iluminacji świetlnej 

budynku

58-302 

Wałbrzych, ul. 

Armii Krajowej 78

działka nr 107/2, 

108, obręb nr 

0013 Piaskowa 

Góra

Podobszar Stary 

Zdrój
1 000 000,00 Środki własne 2016 – 2018 LISTA B CEL 2

Projekt zrealizowany. 

Zakres przeprowadzonych prac projektu to: remont elewacji, 

wykonanie iluminacji świetlnej budynku. Projekt został 

ukończony w 2017 roku.  Osiagniety rezultat: poprawa 

efektywności energetycznej budynku, poprawa estetyki 

otoczenia, poprawa stanu techicznego budynku, poprawa 

jakości usług publicznych.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1

3. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 

usługi społeczne, w tym usługi opiekuńczo-bytowe - 1

C2.2(35) 329
Politechnika 

Wrocławska

Termorenowacja 

budynku 

dydaktycznego „A”

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 1

3. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

Rezultaty:

1.  liczba osób korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury - 110

Remont i ocieplenie dachu, 

wymiana stolarki okiennej,

remont elewacji, wykonanie 

iluminacji świetlnej budynku

58-302 

Wałbrzych, ul. 

Armii Krajowej 78

działka nr 107/2, 

108, obręb nr 

0013 Piaskowa 

Góra

Podobszar Stary 

Zdrój
1 300 000,00 Środki własne 2016 – 2018 LISTA B CEL 2

Projekt zrealizowany. 

Zakres przeprowadzonych prac projektu to: remont elewacji, 

wykonanie iluminacji świetlnej budynku. Projekt został 

ukończony w 2017 roku.  Osiągniąty rezultat: poprawa 

efektywności energetycznej budynku, poprawa estetyki 

otoczenia, poprawa stanu techicznego budynku, poprawa 

jakości usług publicznych.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1

3. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 

usługi społeczne, w tym usługi opiekuńczo-bytowe - 1

C2.5(1) 330
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 120 m.b.

Modernizacja sieci i armatury

ul. Świętej 

Jadwigi w 

Wałbrzychu

Podobszar 

Śródmieście
100 000,00 Środki własne 2017-2020 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2023

C2.5(2) 331
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 170 m.b.

Modernizacja sieci i armatury

ul. Stanisława 

Staszica oraz plac  

przy ul. 

Piłsudskiego

Podobszar Nowe 

Miasto
150 000,00 Środki własne 2017-2020 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2020-2021

C2.5(3) 332
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 260 m.b.

Modernizacja sieci i armatury ul. Ratuszowa
Podobszar Biały 

Kamień
300 000,00 Środki własne 2017-2020 LISTA B CEL 2

Projekt zrealizowany.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

C2.5(4) 333
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 520 m.b.

Modernizacja sieci i armatury ul Pocztowa
Podobszar Stary 

Zdrój
600 000,00 Środki własne 2017-2020 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2023

C2.5(5) 334
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 250 m.b.

Modernizacja sieci i armatury
pl. Konstytucji 3 

Maja

Podobszar Nowe 

Miasto
300 000,00 Środki własne 2017-2020 LISTA B CEL 2

Projekt zrealizowany.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1
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C2.5(6) 335
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 1.030 

m.b.

Modernizacja sieci i armatury

pl. Grunwaldzki z 

przyległymi 

ulicami

Podobszar 

Śródmieście
1 500 000,00 Środki własne 2017-2020 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2022

C2.5(7) 336
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 210 m.b.

Modernizacja sieci i armatury
ul. Wery 

Kostrzewy

Podobszar Nowe 

Miasto
250 000,00 Środki własne 2017-2018 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2024

C2.5(8) 337
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 1.000 

m.b.

Modernizacja sieci i armatury pl. Solidarności
Podobszar 

Śródmieście
1 000 000,00 Środki własne 2017-2018 LISTA B CEL 2

Projekt zrealizowany.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

C2.5(9) 338
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 287 m.b.

Modernizacja sieci i armatury

ul. Młynarska od 

ul. Kościuszki do 

ul. Garbarskiej

Podobszar 

Śródmieście
350 000,00 Środki własne 2017-2020 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2024

C2.5(10) 339
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 265 m.b.

Modernizacja sieci i armatury

ul. Matejki od ul. 

Moniuszki do ul. 

Zamkowej

Podobszar 

Śródmieście
300 000,00 Środki własne 2017-2018 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2022

C2.5(11) 340
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 250 m.b.

Modernizacja sieci i armatury
ul. 

Limanowskiego

Podobszar 

Śródmieście
300 000,00 Środki własne 2017-2018 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2023

C2.5(12) 341
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 520 m.b.

Modernizacja sieci i armatury ul. Legnicka
Podobszar Stary 

Zdrój
700 000,00 Środki własne 2017-2018 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2023

C2.5(13) 342
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 140 m.b.

Modernizacja sieci i armatury ul. Handlowa
Podobszar 

Podgórze
60 000,00 Środki własne 2017-2018 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2023-2024

C2.5(14) 343
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 140 m.b.

Modernizacja sieci i armatury ul. Garbarska 
Podobszar 

Śródmieście
60 000,00 Środki własne 2017-2018 LISTA B CEL 2

Projekt zrealizowany.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

C2.5(15) 344
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku  650 

m.b.; 26 zmodernizowanych podłaczeń 

wodociągowych.

Modernizacja sieci i armatury

al. Wyzwolenia - 

odcinek od pl. 

Tuwima do pl. 

Grunwaldzkiego

Podobszar 

Śródmieście
800 000,00 środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2023-2025
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C2.5(16) 345
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku217 m.b.; 

9 zmodernizowanych podłączeń

Modernizacja sieci i armatury
ul. Stanisława 

Kunickiego - cała

Podobszar 

Śródmieście
300 000,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025

C2.5(17) 346
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 68 m.b.

Modernizacja sieci i armatury

ul. Nowy Świat - 

odcinek od ul. 

Pługa do ul. 

Konopnickiej

Podobszar 

Śródmieście
50 000,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2025

C2.5(18) 347
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 320 m.b.

Modernizacja sieci i armatury

ul. Dojazdowa - w 

tym odcinek od 

ul. Pługa do ul. 

Sikorskiego

Podobszar 

Śródmieście
150 000,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025

C2.5(19) 348
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 386 

m.b.; 7 zmodernizowanych podłączeń 

budynków

Modernizacja sieci i armatury

ul. Stanisława 

Moniuszki - 

odcinek od ul. 

Zamkowej do 

Hotelu Skarbek

Podobszar 

Śródmieście
1 800 009,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2022

C2.5(20) 349
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 300 m.b.

Modernizacja sieci i armatury
ul. Nowy Świat i 

ul. Dojazdowa

Podobszar 

Śródmieście
150 000,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2025

C2.5(21) 350
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 600 m.b.

Modernizacja sieci i armatury

ul. Mickiewicza – 

odcinek od pl. 

Tuwima do ul. 

Łukowej

Podobszar 

Śródmieście
250 000,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025

C2.5(22) 351
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 130 

m.b.; 8 zmodernizowanych podłączeń

Modernizacja sieci i armatury ul. Rolnicza - cała
Podobszar 

Podgórze
60 000,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025

C2.5(23) 352
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 150 

m.b.; 6 zmodernizowanych podłączeń

Modernizacja sieci i armatury ul. Okrężna - cała
Podobszar 

Podgórze
80 000,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025

C2.5(24) 353
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 600 m.b.

Modernizacja sieci i armatury

ul. 

Poznańska,Skłod

owskiej Curie, 

Szkolna

Podobszar 

Podgórze
260 000,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2024-2025
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C2.5(25) 354
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 210 

m.b.; 16 zmoderniozowanych podłączeń

Modernizacja sieci i armatury

ul. Jana 

Skrzetuskiego - 

cała

Podobszar 

Śródmieście
100 000,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2025

C2.5(26) 355
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie sieci na odcinku 100 

m.b.; 13 zmodernizowanych podłączeń

Modernizacja sieci i armatury
ul. Osiedleńców - 

całe osiedle

Podobszar Nowe 

Miasto
50 000,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2023-2025

C2.5(27) 356
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie przyłączy o sumarycznej 

długości 828,70 m.b.  (De 110-168,90, 

De80-75,10, De63 - 122,20, De 40 462,50). 

Ilość przyłączy 47 szt. Ilość węzłow28 szt., 

hydrantów: 11 szt.-DN 80; 2 szt.-DN 100.

Modernizacja sieci i armatury

Przebudowa 

przyłączy 

wodociągowych 

w ul. 1 Maja od 

ul. Wschodniej 

do pl. Marceliny 

Darowskiej (od 

ronda przy Galerii 

Victoria do ul. 

Wschoniej nie ma 

przyłączy)

Podobszar 

Sobięcin
435 068,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2020-2021

C2.5(28) 357
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Uporządkowanie DN 200-403,70 m.b.; DN 

400-4,50; studnie DN 1000-11 szt.,DN 425-

3 szt.

Modernizacja sieci i armatury

Przebudowa ks 

od ul. 

Wschodniej w 

Wałbrzychu do 

budynku nr 81 d

Podobszar 

Sobięcin
342 888,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2020-2021

C2.5(29) 358
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Zapewnienie ciągłości świadczenia usług 

związanych odbiorem od mieszkańców 

ścieków, uregulowanie spraw związanych z 

przesyłem wody przez nieruchomości. DN 

200-200m.b., studnie DN 1000-3 szt.+DN 

425-1szt.

Modernizacja sieci i armatury

Przebudowa ks 

od studni nr 

SD2/1 przy 

budynku nr 112 

do studni SD2/4 

przy budynku nr 

105 przy ul. 1 

Maja oraz od 

studni przy nr 

110 do 

skrzyżowania z ul. 

Szymanowskiego 

(tj.: od ul. Św. 

Józefa do studni 

przy pkt "4" do 

skrzyżowania ul. 

1Maja z ul. Emilii 

Plater w 

Wałbrzychu

Podobszar 

Sobięcin
168 000,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2020-2021
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C2.5(30) 359
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Zapewnienie ciągłości świadczenia usług 

związanych z odbiorem od mieszkańców 

ścieków, uregulowanie spraw związanych z 

przesyłem wody przez nieruchomości.  DN 

200-301,40 m.b.; renowacja 6 szt. studni i 

podłączeń przykanalikow - szt. 8

Modernizacja sieci i armatury

Renowacja 

odcinka ks 

metodą 

bezwykopową 

(tzw. metoda 

rękawa z żywicy 

termoutwardzaln

ej) od 

skrzyżowania ul. 

1 Maja z ul. Emilii 

Plater do 

budynku nr 135 i 

136 przy ul. 1 

Maja (od studni 

S3/1 do studni 

S3/6) w 

Wałbrzychu

Podobszar 

Sobięcin
253 176,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2021

C2.5(31) 360
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Zapewnienie ciągłości świadczenia usług 

związanych z zaopatrzeniem w wodę 

mieszkańców i z odbiorem od nich 

ścieków, uregulowanie spraw związanych z 

przesyłem wody przez nieruchomości.  de 

125 PE SDR 17 - 506,95 m.b+340,0 

m.b.+166,95=1.014 m.b., przyłącza 20 szt. 

o długości 150 m.b., 2 szt. hydrantów; 

drugi odcinek340; odtworzenie 

nawierzchni jezdni 352,40 m.b. 

Modernizacja sieci i armatury

Przebudowa 

wodociągu w ul. 

Zachodniej w 

Wałbrzychu - 

odcinek W-1

Podobszar 

Sobięcin
855 540,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2024

C2.5(32) 361
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Zapewnienie ciągłości świadczenia usług 

związanych z zaopatrzeniem w wodę 

mieszkańców i z odbiorem od nich 

ścieków, uregulowanie spraw związanych z 

przesyłem wody przez nieruchomości. De 

125 PR SDR 17 o długościach: 

59,90+12,40+47,50=120 m.b.

Modernizacja sieci i armatury

Przebudowa 

wodociągu w ul. 

Zachodniej w 

Wałbrzychu - 

odcinek W-2

Podobszar 

Sobięcin
75 600,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2024

C2.5(33) 362
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

UZapewnienie możliwości usług 

związanych z odbiorem od mieszkańców 

ścieków, uregulowanie spraw związanych z 

przesyłem ścieków przez nieruchomości. 

Umożliwienie przyłączenia kilkunastu 

nieruchomośći.

Budowa kanalizacji sanitarnej w 

ul. Daszyńskiego

Budowa 

kanalizacji 

sanitarnej w ul. 

Daszyńskiego w 

Wałbrzychu

Podobszar Biały 

Kamień
250 000,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2

Projekt zrealizowany.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1
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C2.5(34) 363
Wodociągi 

Wałbrzych

Porządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Zapewnienie ciągłości świadczenia usług 

związanych z zaopatrzeniem w wodę 

mieszkańców i z odbiorem od nich 

ścieków, uregulowanie spraw związanych z 

przesyłem wody i ścieków przez 

nieruchomości. Dn  160 – 1.438,30 mb

Prace należy wykonać przed robotami 

drogowymi

Przył. – 132,15 mb

Modernizacja sieci i armatury

Przebudowa sieci 

wodociągowej w 

ul. Giserskiej i ul. 

Rodziny 

Burczykowskich 

do skrzyżowania 

z ul. Zieloną

Podobszar Stary 

Zdrój
1 200 000,00 Środki własne 2018-2022 LISTA B CEL 2 Projekt planowany do realizacji w latach 2023-2025

C2.5(35) 364
Wodociągi 

Wałbrzych

Koncepcja, prace 

projektowe oraz 

budowlane Zakładu 

Uzdatniania Wody w 

Wałbrzychu

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

Rezultat: 

Podłączenie do  sieci wodociągowej 

mieszkańców, 

utrzymanie właściwych parametrów wody 

przeznaczonej na cele spożywcze oraz 

stałe i niezawodne zaopatrzenie w wodę

Budowa Zakładu Uzdatniania 

Wody w Wałbrzychu

Armii Krajowej - 

rejon Politechniki 

Wrocławskiej

Podobszar Stary 

Zdrój
w trakcie szacowania Środki własne 2019-2025 LISTA B CEL 2 Brak informacji o stanie realizacji projektu. 

C1.7.(1) 365

Stowarzyszenie „ 

Radość Życia”/  

Stowarzyszenie 

Aktywizacji 

Społecznej 

TuRazem  

WAŁBRZYSKA  

AKADEMIA SENIORA z 

siedzibą 58-300 

Wałbrzych ul. 

Kościelna 6

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- listy obecności osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury,

- ankietowe badanie 

opinii mieszkańców 

miasta przeprowadzane 

w trakcje Wałbrzyskich 

Senioraliów.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

2. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - 400 os. rocznie

3. Liczba obiektów dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt,

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury rocznie- 400 

osób,

2. liczba nowego obszaru rekreacyjnego – 

1 szt.

Wykonanie gruntowego remontu 

pomieszczenia w tym:

- wymiana instalacji elektrycznej, 

kanalizacyjnej,

- remont pomieszczenia,

- wykonanie instalacji grzewczej,

- utworzenie pomieszczeń 

sanitarnych,

- wymiana okien,

- wykonanie wejścia od strony 

ulicy Kościelnej,

- wykonanie drzwi łączących 

pomieszczenie z terenem od 

strony Pankiewicza.

W części wspólnej budynku:

- zmiana wejścia do budynku,

- remont tarasu – jest nieszczelny 

przez co pomieszczenie jest 

zalewane.

- Utworzenie w części terenu 

przylegającego do budynku 

terenu rekreacyjnego pod nazwą 

MAGICZNY OGRÓD ŚRÓDMIEŚCIA

58-300 

Wałbrzych ul. 

Kościelna 6 nr 

działki 553

101 m2, obręb 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
110 000,00

 dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(93.500,00), wkład 

własny (16.500,00)

2016 – 2025 LISTA A CEL 1 Projekt niezrealizowany.
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C1.7.(2) 366

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. Św. Aniołów 

Stróżów w 

Wałbrzychu

Rewitalizacja Domu 

Katechetycznego przy 

ul. Młynarskiej 16 w 

Wałbrzychu i 

utworzenie Domu 

Aktywności Lokalnej 

"Pod Aniołami"

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

remontowych,

- lista osób z obszaru 

rewitalizacji 

uczęszczających do 

utworzonych miejsc na 

podstawie sprawozdań 

rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

 2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - min. 200 na 

rok

Rezultaty:

 1) Wyremontowanie budynku w 

zabytkowym obszarze Śródmieścia 

Wałbrzycha - 1

2) Utworzenie punktu informacji lokalnej 

ze wsparciem prawnym - 1

3) Założenie świetlicy dla dzieci i świetlicy 

wielopokoleniowej - 1

4) Założenie kawiarenki parafialnej wraz z 

miejscem spotkań i biblioteką - 1

W zakres prac remontowych 

wchodzą:

- remont elewacji na budynku 

wraz z ociepleniem, remont klatki 

schodowej, pokrycia dachowego

- wymiana instalacji elektrycznej;

- dostosowanie budynku dla osób 

niepełnosprawnych;

- przygotowanie punktu 

informacji lokalnej dla 

mieszkańców dzielnicy z 

możliwością wsparcia prawnego;

-remont toalet;

-remont pomieszczeń 

przeznaczonych na świetlicę 

środowiskową wielopokoleniową 

i kawiarenkę parafialną

-instalacja monitoringu

-instalacja przeciwpożarowa

-stworzenie koniecznej 

infrastruktury wokół budynku

58-300 

Wałbrzych, ul. 

Młynarska 16 . Nr 

działki 617, AM-

13

Podobszar 

Śródmieście
1 570 192,28

dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(1.333.617,93), 

wkład własny 

(236.574,35)

2017-2019 LISTA A CEL 1

Projekt zrealizowany.

wartość projektu

1 784 375,02 zł

dofinansowanie z UE

1 515 673,26 zł

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

 2. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 

usługi społeczne, w tym usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, korzystających z 

nowoutworzonej infrastruktury społecznej - brak informacji

C1.8(6) 367
Fundacja 

„Merkury”

Adaptacja i remont 

Centrum Aktywności 

Socjalnej

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

remontowych;

- liczba osób zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym i otoczenie 

osób zagrożonych 

wykluczeniem, 

korzystających z 

infrastruktury – minimum 

100. Na podstawie 

rocznych sprawozdań

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

 2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

3. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - min. 100

Rezultaty:

1. Zwiększenie dostępu do kompleksowych 

usług społecznych dla mieszkańców 

dzielnicy Podgórze

2. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym wspartych przez pracę 

socjalną i środowiskową: min. 100

3. Liczba placówek wsparcia dziennego i 

wsparcia rodziny funkcjonujących w 

dzielnicy Podgórze: 1.

 Remont bud. i dostosowania do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.

1. Prace przygotowawcze, 

środowiskowe i projektowe 

2.Dostosowanie budynku do potrzeb 

osób niepełnosprawnych: budowa 

nowej klatki schodowej, montaż 

schodołazu,

3. Adaptacja pomieszczeń przyziemia 

na potrzeby prowadzenia pracy 

socjalnej: wymiana instalacji 

elektrycznej i C.O. – w tym montaż 

ekologicznych źródeł energii, remont 

ścian i posadzek, wymiana drzwi 

wewnętrznych i ościeżnic, zakup 

wyposażenia edukacyjnego oraz sal 

warsztatowych do zajęć praktycznych, 

zakup i montaż okładzin atestowanych.

4. Adaptacja parteru na potrzeby 

prowadzenia działań socjalnych, 

likwidacja barier architektonicznych, 

naprawa posadzki, remont łazienek i 

dost. do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, zakup i montaż 

okładzin atestowanych, roboty 

tynkarskie i malarskie, zakup 

wyposażenia edukacyjnego.

5. Adaptacja piętra na potrzeby 

prowadzenia działań socjalnych, 

remont instalacji elektrycznej, 

wymiana drzwi – roboty tynkarskie i 

malarskie, zakup i montaż wykładzin 

atestowanych zakup wyposażenia 

edukacyjnego 

6. Remont elewacji: roboty 

przygotowawcze, ocieplenie budynku, 

obróbki blacharskie, wymiana 

parapetów, wymiana rynie, roboty 

tynkarskie, roboty malarskie

7. Remont dachu: ocieplenie dachu, 

pokrycie papą, obróbki blacharskie, 

obróbki kominowe

Wałbrzych, ul. 

Władysława 

Reymonta 32 (nr. 

działki 

ewidencyjnej: 98)

Podobszar 

Podgórze
650 000,00

dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(552.500,00), 

wkład własny 

(97.500,00)

2017 – 2025 LISTA A CEL 1 Projekt niezrealizowany.
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C3.1(1) 368

Województwo 

Dolnośląskie – 

Lider, partnerzy: 

gminy i powiaty z 

Dolnego Śląska, w 

tym Gmina 

Wałbrzych

Zawodowy Dolny 

Śląsk

Sposób oceny: 

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba 

nowopowstałych/zmodernizowanych 

pracowni zawodowych - 1

2. Liczba osób korzystających z centrów 

kształcenia zawodowego - 1

- Rezultaty:

Liczba uczniów i nauczycieli, którzy zdobyli 

nowe umiejętności: 2550

1.Zajęcia laboratoryjne dla ucznió

w 

2.Współpraca branżowych kół zai

nteresowań szkół zawodowych D

olnego Śląska z Kołami Naukowy

mi Politechniki Wrocławskiej (Koł

a Współpracy 

Zorientowane na Przemysł)

Praktyczne formy kształcenia pop

rzez dedykowane staże uczniows

kie w przedsiębiorstwach

3.Zajęcia laboratoryjne na Politec

hnice Wrocławskiej dla nauczyciel

i dolnośląskich szkół kształcących 

w zawodach sklasyfikowanych jak

o deficytowe i  Regionalne 

Inteligentne  Specjalizacje RIS

4.Doposażenie szkół i placówek w

 sprzęt

Zespół Szkół nr 5, 

ul. Ogrodowa 2a, 

58-306 

Wałbrzych

Zespół Szkół 

Politechnicznych 

ENERGETYK, al. 

Wyzwolenia 5, 58-

300 Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście, 

poza obszarem 

rewitalizacji (brak 

odpowiedniej 

infrastruktury do 

realizacji projektu 

na obszarze 

rewitalizacji)

4 210 552,50

Dotacja UE EFS 

RPO WD 

(4.000.024,87), 

środki własne 

gminy (210.527,63)

styczeń 

2017 – 

grudzień 

2018

Lista B CEL 3

Projekt zrealizowano.

wartość projektu

4 210 552,50 zł

dofinansowanie z UE

3 578 969,62 zł 

Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 30.11.2018 r.

1. Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych pracowni 

zawodowych - 3

2. Liczba osób korzystających z centrów kształcenia 

zawodowego : 2019 rok – 169 uczniów; 2020 rok – 198 

uczniów

C3.1(2) 369 Gmina Wałbrzych

Czas na zawodowców 

– innowacyjne 

wyposażenie 

wałbrzyskich szkół 

zawodowych

 liczba uczniów 

korzystających z 

infrastruktury zakupionej 

w ramach projektu

1. Liczba 

nowopowstałych/zmodernizowanych 

pracowni zawodowych - 1

2. Liczba osób korzystających z centrów 

kształcenia zawodowego - 1

Rezultaty: liczba uczniów korzystających z 

infrastruktury zakupionej w ramach 

projektu: 1130

Zakup sprzętów do pracowni w 4 

wałbrzyskich szkołach 

zawodowych, roboty budowlane, 

mające na celu dostosowanie 

pomieszczeń do potrzeb 

pracowni zawodowych 

Zespół Szkół Nr 5 

w Wałbrzychu, ul. 

Ogrodowa 2a, 58-

306 Wałbrzych

Zespół Szkół 

Politechnicznych 

ENERGETYK, al. 

Wyzwolenia 5, 58-

300 Wałbrzych

Zespół Szkół Nr 7, 

ul. Kłodzka 29, 58-

308 Wałbrzych

Zespół Szkół 

Zawodowych 

Specjalnych, ul. 

Mickiewicza 24, 

58-300 

Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście, 

poza obszarem 

rewitalizacji (brak 

odpowiedniej 

infrastruktury do 

realizacji projektu 

na obszarze 

rewitalizacji)

3 529 966,35

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(2.991222,98), 

środki własne 

gminy (538.743,37)

2017-2018 Lista B CEL 3

Projekt zrealizowano.

wartość projektu

2 711 142,36 zł

dofinansowanie z UE

2 234 028,75 zł

1. Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych pracowni 

zawodowych - 30

2. Liczba osób korzystających z centrów kształcenia 

zawodowego : 1573 uczniów w 2019 r., 1843 uczniów  w 

2020 r.
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C3.2(1) 370 Gmina Wałbrzych

Rozwój oferty kulturalnej 

w Aglomeracji 

Wałbrzyskiej poprzez 

przebudowę i 

doposażenie obiektów 

instytucji kultury w 

Wałbrzychu: Zadanie nr

1 „Przebudowa budynku 

przy ul. Broniewskiego 

65A w Wałbrzychu na 

potrzeby Wałbrzyskiego 

Ośrodka Kultury i 

Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki

Publicznej „Biblioteka 

pod Atlantami w 

Wałbrzychu”, Zadanie nr 

2 „Adaptacja budynku 

przy ul. 1 Maja 149 na 

potrzeby oddziału 

bibliotecznego”, Zadanie 

nr

3 „Doposażenie w sprzęt 

komputerowy, biurowy, 

multimedialny wraz z 

oprogramowaniem w 

celu rozszerzenia dostępu 

do zbiorów Biblioteki pod 

Atlantami w 

Wałbrzychu”.

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 2

2. Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem - 2

3. Liczba obiektów dostosowanych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

(szt.) - 2

4. Liczba osób objętych szkoleniami / 

doradztwem w zakresie kompetencji

cyfrowych O/K/M (os.) - 41

5. Liczba projektów, w których 

sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełno 

sprawnościami (szt.) - 1

Rezultaty:

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

oraz stanowiące atrakcje turystyczne 

(odwiedziny/rok) - 17 870

2. Liczba osób korzystających z obiektów 

zasobów kultury objętych wsparciem 

(osoby/ rok) - 226 880

- Doposażenie w sprzęt 

komputerowy, biurowy, 

multimedialny wraz z 

oprogramowaniem w celu 

rozszerzenia dostępu do zbiorów 

Biblioteki pod

Atlantami w Wałbrzychu;

- Adaptacja budynku przy ul. 1 

Maja 149 na potrzeby oddziału 

bibliotecznego;

- Przebudowa budynku przy ul. 

Broniewskiego 65A w Wałbrzychu 

na potrzeby Wałbrzyskiego 

Ośrodka Kultury i Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki

Publicznej „Biblioteka pod 

Atlantami w Wałbrzychu.

-ul. 1 Maja 149, 

58-305 

Wałbrzych, 

Obręb Sobięcin 

nr 30, działka nr 

296/3

-ul. Rynek 9, 58-

300 Wałbrzych, 

Obręb nr 27 

Śródmieście, 

działka nr 395

-ul. 

Broniewskiego 

65A, 58-309 

Wałbrzych, 

Obręb nr 5 

Piaskowa Góra,

działka nr 442/20

Podobszar: Biały 

Kamień, Stary 

Zdrój, 

Śródmieście, 

Sobięcin, Nowe 

Miasto, 

Podgórze, Poza 

obszarem 

rewitalizacji (brak 

odpowiedniej 

infrastruktury do 

realizacji projektu 

na obszarze 

rewitalizacji)

3 328 762,36

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(1.564.048,84) 

środki własne 

Gminy, 

(1.764.713,52)

2016 – 2017 LISTA B CEL 3

Projekt zrealizowano.

wartość projektu

3 989 788,53 zł

dofinansowanie z UE

1 724 210,00 zł

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 2

2. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 2

3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (szt.) - 2

C3.2(2) 371 Gmina Wałbrzych

Rewitalizacja 

zabytkowego obiektu 

Muzeum Porcelany w 

Wałbrzychu wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem - 1

3. Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem (szt.) - 1.

Rezultaty:

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

oraz stanowiące atrakcje turystyczne 

(odwiedziny / rok) - 2 100

2. Liczba osób korzystających z obiektów 

zasobów kultury objętych wsparciem 

(osoby / rok) - 12 875

1. Wymiana stolarki okiennej na 

drewniane wraz z odtworzeniem 

metalowych elementów okuć.

2. Wymiana (odtworzenie) 

stolarki drzwiowej zewnętrznej 

wraz z renowacją lub 

odtworzeniem metalowych 

elementów okuć.

3. Rewitalizacja dziedzińca w 

elewacji frontowej budynku.

5. Rewitalizacja dziedzińca 

(tarasu) w elewacji ogrodowej 

budynku.

6. Montaż elementów iluminacji 

budynku.

-ul. 1 Maja 9, 58-

300 Wałbrzych, 

Obręb nr 27 

Śródmieście, 

działka nr 441/2

Podobszar 

Śródmieście
652 067,29

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(429.610,28), 

środki własne 

gminy (222.457,01)

2016 – 2017 LISTA B CEL 3

Projekt zrealizowano.

wartość projektu

687 251,79 zł

dofinansowanie z UE

471 955,10 zł

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 1

3. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.) - 

1.

C3.3(4) 372 Gmina Wałbrzych

Wałbrzyski Inkubator 

Przedsiębiorczości– 

ul. Młynarska 29

Liczba nowopowstałych 

inkubatorów 

przedsiębiorczości na 

obszarze rewitalizacji.

Liczba przedsiębiorstw 

objętych wsparciem.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2.Liczba nowych obiektów infrastruktury 

służących rozwojowi gospodarczemu  / 

osobistemu- 1

Rezultaty:

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem – 20 szt.

Modernizacja budynku na 

potrzeby stworzenia 

infrastruktury wsparcia 

przedsiębiorców.

Przedmiotem projektu jest 

stworzenie inkubatora 

przedsiębiorczości w Wałbrzychu 

w dzielnicy Śródmieście, który 

będzie stanowić miejsce 

koncentracji kreatywnych 

pomysłów biznesowych, miejsce 

powstawania innowacji, 

przyciągające w szczególności 

osoby młode i zdolne. 

Ul. Młynarska 29
Podobszar 

Śródmieście
6 828 238,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(3.427.340,29), 

środki własne 

gminy 

(3.400.897,71)

2017-2021 __ CEL 3

Projekt w trakcie realizacji.

Wartość projektu

6 230 955,53 zł

dofinansowanie z UE

3 494 741,45 zł
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C3.2(3) 373 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku Teatru Lalki i 

Aktora w Wałbrzychu 

poprzez 

termomodernizację i 

remont

Liczba 

zmodernizowanych 

energetycznie budynków

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem - 1

3. Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem (szt.) - 1

Rezultaty:

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

oraz stanowiące atrakcje turystyczne  

(odwiedziny / rok) - 200

2. Wzrost liczby osób korzystających z 

obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem   (odwiedziny / rok) - 200 os. 

rocznie

Zatrzymanie postępującej 

degradacji technicznej budynku, 

wykonanie izolacji poziomej 

podłoża oraz pokrycia 

dachowego,

podniesienie standardu 

użytkowego i energetycznego 

budynku Teatru,

przedłużenie żywotności obiektu 

przez działania 

termomodernizacyjne i 

przeciwwilgociowe

racjonalizacja kosztów 

eksploatacyjnych oświetlenia 

scenicznego i przyległych foyer,

zmiana wizerunku Teatru.

ul. J. Brzechwy 16

Nr działki 224, 

obręb nr 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
1 000 000,00

EBI (500.000,00), 

środki własne 

gminy (500.000,00)

2019-2021 __ CEL 3 Projekt planowany do realizacji.

C3.2(4) 374 Gmina Wałbrzych

Adaptacja obiektów i 

terenu zabytkowego 

kompleksu kopalni 

Julia na cele 

kulturalne

Liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych 

obszarach

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem - 1

3. Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem (szt.) - 1

Rezultaty:

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

oraz stanowiące atrakcje turystyczne 

(odwiedziny / rok) - 800

2. Wzrost liczby osób korzystających z 

obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem (odwiedziny / rok) -  800

1. Adaptacja budynku nr 1 Szatni 

łańcuszkowej na cele kulturalne.

2. Adaptacja budynku nr 4 Centrum 

Ceramiki Unikatowej.

3. Zagospodarowanie terenu Parku 

Wielokulturowego Stara Kopalnia.

4. Adaptacja budynku nr 18 Sztolni 

szkoleniowej na cele kulturalno-

edukacyjne.

Realizacja przedstawionego zakresu 

inwestycji umożliwi zachowanie 

zabytkowych obiektów byłej 

Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” 

oraz wykorzystanie ich do 

stworzenia nowej, atrakcyjnej w 

skali ponadregionalnej oferty 

kulturalnej i edukacyjnej. 

ul. Piotra 

Wysockiego 29, 

58-304 

Wałbrzych

Obręb 

ewidencyjny Biały 

Kamień Nr 18, 

działka nr 218

Podobszar 

Śródmieście
4 000 000,00

EBI (2.000.000,00), 

środki własne 

gminy 

(2.000.000,00)

2019-2020 __ CEL 3

Projekt w trakcie realizacji.

Zadanie realizowane zgodnie z założeniami, jednak z uwagi 

na pandemię COVID 19 nie wykonano części projektów 

inwestycyjnych. Siłami własnymi PW SK wykonano drobne 

prace związane z poprawą akustyki w szatni łańcuszkowej, 

natomiast w Centrum Ceramiki Unikatowej zamontowano 

nowe ekspozytory, rolety w oknach i część oświetlenia 

kirunkowego dla organizacji wystaw. 

Okres realizacji: 2019-2030

C3.2(5) 375 Gmina Wałbrzych

Wprowadzenie 

wentylacji oraz 

udostępnienie 

najstarszej spławnej 

sztolni na kontynencie 

europejskim, używanej 

w górnictwie węgla 

kamiennego (Lisiej 

Sztolni) w Wałbrzychu 

mieszkańcom miasta i 

turystom wraz z 

budową infrastruktury 

turystycznej, w tym 

ścieżki rowerowej i 

obiektu Bike and Ride

Liczba wspartych 

obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych 

obszarach

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem - 1

3. Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem (szt.) - 1

Rezultaty:

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

oraz stanowiące atrakcje turystyczne 

(odwiedziny / rok) - 1000

Wprowadzenie wentylacji oraz 

udostępnienie najstarszej 

spławnej sztolni na kontynencie 

europejskim, używanej w 

górnictwie węgla kamiennego 

(Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu 

mieszkańcom miasta i turystom 

wraz z budową infrastruktury 

turystycznej, w tym ścieżki 

rowerowej i obiektu Bike and 

Ride

ul. Piotra 

Wysockiego 29, 

58-304 

Wałbrzych

Obręb 

ewidencyjny Biały 

Kamień Nr 18, 

działka nr 218

Podobszar 

Śródmieście
15 000 000,00

EBI (4.000.000,00), 

środki własne 

gminy 

(11.000.000,00)

2020-2023 __ CEL 3

Projekt planowany do realizacji.

Z uwagi na bardzo wysokie koszty inwestycyjne oraz 

spodziewane problemy natury technicznej w latach 2021 - 

2027 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, 

technicznej oraz udostępnienie jedynie fragmentu Lisiej 

Sztolni na odcinku przecinającym tunel odstawy kamienia 

pod PWSK oraz uporządkowanie terenu przy wylocie sztolni 

przy ul. Reja wraz z wykonaniem inwentaryzacji sztolni. 

Okres realizacji: 2020-2027

Szacowana wartośc projektu: 20.000.000PLN
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C3.2(6) 376

Filharmonia 

Sudecka w 

Wałbrzychu

"Modernizacja 

obiektów Filharmonii 

Sudeckiej w 

Wałbrzychu"

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem - 1

3. Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem (szt.) - 1

Rezultaty:

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

oraz stanowiące atrakcje turystyczne - 

1000

2. Wzrost liczby osób korzystających z 

obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem  - 1000

Prace   modernizacyjne   w   

obiektach   Filharmonii   Sudeckiej   

oraz   zakupwyposażenia 

niezbędnego do realizacji oferty 

kulturalno-edukacyjnej. Projekt 

stanowi 

kontynuacjędotychczasowych 

działań służących poprawie 

infrastruktury i oferty Filharmonii 

Sudeckiej

Zakres projektu obejmuje:

- prace remontowe instalacji 

sanitarnych, elektrycznych i 

niskoprądowych

- prace remontowe branży 

konstrukcyjno-budowlanej

- zakup materiałów budowlanych

- termomodernizację obiektów 

Filharmonii Sudeckiej

- zakup wyposażenia do sali 

koncertowej i edukacyjnej oraz 

infrastruktury z nimi związanej

ul. Juliusz 

Słowackiego 4

58-300 

Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście
12 713 204,73

Dotacja UE RPO 

WD EFRR (8 792 

871,15) środki 

własne 

(3.920.333,58)

2017-2018 LISTA B CEL 3

Projekt zrealizowano.

wartość projektu

12 927 806,91 zł

dofinansowanie z UE

7 732 467,79 zł

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 1

3. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.) - 

1

C3.2(7) 377

Filharmonia 

Sudecka w 

Wałbrzychu/ Kino 

za Rogiem w 

Warszawie

MAŁE KINO 

SPOŁECZNOSCIOWE

adaptacja 

pomieszczenia pod 

salę wielofunkcyjną 

(w tym kinową) oraz 

realizacja zadań 

programowych

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem - 1

3. Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem (szt.) - 1

Rezultaty:

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

oraz stanowiące atrakcje turystyczne - 200

2. Wzrost liczby osób korzystających z 

obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem  - 200

- Umowa o współpracy,

- Prace projektowe,

- Dofinansowanie zewnętrzne na 

część infrastrukturalną – aplikacja 

w ramach RPO WD 2014 – 2020, 

poddziałanie 4.3.1. program 

horyzontalny,

- Prace budowlane, dostawa i 

montaż wyposażenia, odbiory,

- Działania informacyjne,

- Działania programowe.

Filharmonia 

Sudecka w 

Wałbrzychu

ul. Słowackiego 4, 

58-300 

Wałbrzych

Podobszar Stary 

Zdrój
100 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(55.000,00), środki 

własne (45.000,00)

2017 – 2018 LISTA B CEL 3

Projekt częściowo zrealizowany (przygotowanie 

pomieszczenia), brak środków na dokończenie adaptacji i 

wyposażenie, brak programów grantowych, co skłania do 

rozważenia decyzji o zaniechaniu jego realizacji.

C3.2(8) 378

Filharmonia 

Sudecka w 

Wałbrzychu/

NAXOS MUSIC 

LIBRARY 

KIOSK Z MUZYKĄ

adaptacja 

pomieszczenia oraz 

realizacja zadań 

programowych

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem - 1

3. Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem (szt.) - 1

Rezultaty:

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

oraz stanowiące atrakcje turystyczne - 100

2. Wzrost liczby osób korzystających z 

obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem  - 100

- Koncepcja merytoryczna 

zadania,

- Prace projektowe,

- Dofinansowanie zewnętrzne na 

część infrastrukturalną – aplikacja 

w ramach RPO WD 2014 – 2020, 

poddziałanie 4.3.1. program 

horyzontalny,

- Prace budowlane, dostawa i 

montaż wyposażenia, odbiory,

- Działania informacyjne,

- Działania programowe.

Filharmonia 

Sudecka w 

Wałbrzychu

ul. Słowackiego 4, 

58-300 

Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście
60 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(33.000,00), środki 

własne (27.000,00)

2016 – 2018 LISTA B CEL 3

Projekt częściowo zrealizowany (zakupione urządzenia 

odsłuchowe i licencja kilkuletniego darmowego dostępu dla 

pięciu stanowisk), z uwagi na znikome zainteresowanie osób 

z zewnątrz instytucji rozważamy nieprzedłużanie licencji na 

kolejny okres.
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C3.2(9) 379

Filharmonia 

Sudecka w 

Wałbrzychu

KREATYWNY MALUCH

WARSZTATY DLA 

DZIECI Z MUZYKĄ W 

TLE

adaptacja 

pomieszczenia pod 

salę wielofunkcyjną 

oraz realizacja zadań 

programowych

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem - 1

3. Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem (szt.) - 1

Rezultaty:

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

oraz stanowiące atrakcje turystyczne - 100

2. Wzrost liczby osób korzystających z 

obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem  - 100

- Koncepcja merytoryczna 

zadania,

- Prace projektowe,

- Dofinansowanie zewnętrzne na 

część infrastrukturalną – aplikacja 

w ramach RPO WD 2014 – 2020, 

poddziałanie 4.3.1. program 

horyzontalny,

- Prace budowlane, dostawa i 

montaż wyposażenia, odbiory,

- Działania informacyjne,

- Działania programowe.

Filharmonia 

Sudecka w 

Wałbrzychu

ul. Słowackiego 4, 

58-300 

Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście
100 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(55.000,00), środki 

własne (45.000,00)

2016 – 2018 LISTA B CEL 3
Program niezrealizowany, brak źródeł finansowania, podmiot 

zgłaszający nie przewiduje jego realizacji w kolejnych latach.

C3.2(10) 380

Filharmonia 

Sudecka w 

Wałbrzychu/

DIVADLO DRAK w 

Hradcu Kralove

FESTIWAL SUDECKI

interdyscyplinarna 

prezentacja 

kulturowego dorobku

geograficznego 

obszaru Sudetów

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem - 1

3. Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem (szt.) - 1

Rezultaty:

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

oraz stanowiące atrakcje turystyczne - 

1000

2. Wzrost liczby osób korzystających z 

obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem  - 1000

- Koncepcja merytoryczna 

zadania,

- Prace projektowe,

- Dofinansowanie zewnętrzne na 

część infrastrukturalną – aplikacja 

w ramach RPO WD 2014 – 2020, 

poddziałanie 4.3.1. program 

horyzontalny,

- Prace budowlane, dostawa i 

montaż wyposażenia, odbiory,

- Działania informacyjne,

- Działania programowe.

Filharmonia 

Sudecka w 

Wałbrzychu

ul. Słowackiego 4, 

58-300 

Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście
100 000,00

Dotacja UE EFS 

RPO WD 

(55,000,00), środki 

własne (45.000,00)

2016 – 2017 LISTA B CEL 3
Program niezrealizowany, brak źródeł finansowania, podmiot 

zgłaszający nie przewiduje jego realizacji w kolejnych latach. 

C3.2(11) 381

Powiatowa i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna 

„Biblioteka pod 

Atlantami” w 

Wałbrzychu

Remont piwnic PiMBP 

„Biblioteki pod 

Atlantami” z 

przeznaczeniem na 

działalność kulturalną

Sposób oceny:

- liczba oddanych do 

użytku pomieszczeń w 

Bibliotece pod Atlantami - 

protokół odbioru prac 

remontowych.

- liczba osób 

odwiedzających 

infrastrukturę na 

podstawie sprawozdań z 

działalności placówki;

- liczna nowych miejsc 

pracy - na podstawie 

umów o pracę.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem - 1

3. Liczba zabytków nieruchomych objętych 

wsparciem (szt.) - 1

Rezultaty:

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

oraz stanowiące atrakcje turystyczne - 

1000

2. Wzrost liczby osób korzystających z 

obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem - 1000 

Remont pomieszczeń 

piwnicznych (ok. 160 m2), który 

obejmie przede wszystkim 

wykonanie drenażu budynku od 

strony Rynku, zapobiegającego 

zalewaniu piwnic,  wykonanie 

podłóg, malowanie ścian, montaż 

drzwi wewnętrznych, montaż 

oświetlenia, wykonanie 

klimatyzacji, remont 3 toalet.

Rynek 9, 

58-300 

Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście
200 000,00

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(110.000,00), 

środki własne 

(90.000,00)

2017-2025 LISTA A CEL 3
Projekt niezrealizowany - nie udało się pozyskać środków na 

jego remont.
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C3.2(12) 382

Powiatowa i 

Miejska Biblioteka 

Publiczna 

„Biblioteka pod 

Atlantami” w 

Wałbrzychu

Adaptacja lokalu 

użytkowego przy ul.

Piłsudskiego 51-53 na 

potrzeby

funkcjonowania Filii 

nr 1 z oddziałem

dziecięcym 

Powiatowej i 

Miejskiej

Biblioteki Publicznej 

„Biblioteka pod

Atlantami" w 

Wałbrzychu

Rejestr Instytucji Kultury 

Gminy Wałbrzych, 

Protokół odbioru 

końcowego robót,

Roczne sprawozdanie z 

działalności jednostki,

Ewidencja odwiedzin 

m.in. liczba osób 

korzystająca z oferty 

bibliotek, liczba 

odwiedzin w trakcie 

organizowanych imprez 

kulturalnych,

Umowy o pracę

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem - 1

3. Liczba obiektów dostosowanych do

potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 

szt.

Rezultaty:

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących 

do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 

9)- programowy – 1598 odwiedzin/rok

2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

podmiotach (innych niż

przedsiębiorstwa)- ogółem – 1 EPC (w tym 

kobiety - 1 EPC).

Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. 

Piłsudskiego 51-53 na potrzeby 

funkcjonowania

Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej „Biblioteka

pod Atlantami" w Wałbrzychu, wraz z 

zakupem niezbędnego sprzętu i 

wyposażenia. Zakres projektu: 

- Aktualizacja dokumentacji 

projektowej i nadzór autorski;

- Roboty budowlane - branża

ogólnobudowlana, sanitarna, 

elektryczna;

- zakup wyposażenia niezbędnego do 

funkcjonowania filii bibliotecznej z 

oddziałem dziecięcym (m.in. regały 

biblioteczne, szafy, lady biblioteczne, 

biurka komputerowe, stoły 

warsztatowe,

krzesła, pufy, pojemniki na książki, 

wieszaki, przewijak, żaluzje 

antywłamaniowe starowane ręcznie.

-urządzenia- projektor z uchwytem 

sufitowym; ekran do wyświetlania; 

kurtyna powietrzna; żaluzje

zaciemniające, materiałowe, 

sterowane elektrycznie (zdalne), 

serwer, urządzenie wielofunkcyjne.;

- inwestor zastępczy;

- promocja projektu.

ul. Piłsudskiego 

51-53, 58-301 

Wałbrzych 

(dzielnica Nowe 

Miasto)

Podobszar Nowe 

Miasto
1 186 774,53

Dotacja UE EFRR 

RPO WD 

(1.008.758,35, 

środki własne 

(178.016,18)

2019-2021 LISTA A CEL 3

Projekt w trakcie realizacji

wartość projektu

1 199 589,53 zł

dofinansowanie z UE

1 008 673,35 zł

C1.3(4) 383 Gmina Wałbrzych

Modernizacja 

budynku przy ul. 

Moniuszki 118 na 

potrzeby 

Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii

Sposób oceny: 

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba osób 

korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury 

na podstawie 

sprawozdań rocznych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków - 1

 3. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe  - 1

4. Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej - min. 40

Rezultaty:

1. Liczba osób korzystających z nowo 

powstałej infrastruktury rocznie - min. 40 

osób

Remont budynku przy ul. 

Moniuszki 118 i adaptacja dla 

potrzeb Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii - zgodnie z 

projektem budowlanym

Stanisława 

Moniuszki 118, 

58-300 

Wałbrzych

Poza obszarem 

rewitalizacji. Na 

obszarze 

rewitalizacji brak 

odpowiedniej 

infrastruktury od 

realizacji  

projektu.

9 860 000,00

EBI (4.930.000,00), 

środki własne 

gminy 

(4.930.000,00)

2019-2021 _ CEL 1 Projekt w trakcie realizacji.

C3.1(3) 384 Gmina Wałbrzych

Budowa nowego 

budynku dla Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego przy ZS 

nr 5 w Wałbrzychu

 liczba uczniów 

korzystających z nowej 

infrastruktury w ramach 

projektu

1. Liczba 

nowopowstałych/zmodernizowanych 

pracowni zawodowych - 1

2. Liczba osób korzystających z centrów 

kształcenia zawodowego - 1

3. liczba szkół, wspartych/ doposażonych 

w ramach projektu: 1

Rezultaty: liczba uczniów korzystających z 

nowej  infrastruktury: 1000 

Budowa nowego budynku dla 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego przy ZS nr 5 w 

Wałbrzychu

ul. Ogrodowa 2a, 

58-306 

Wałbrzych

Poza obszarem 

rewitalizacji. Na 

obszarze 

rewitalizacji brak 

odpowiedniej 

infrastruktury od 

realizacji  

projektu.

4 250 000,00

EBI (2.125.000,00), 

środki własne 

gminy 

(2.125.000,00)

2020-2022 _ CEL 3 Projekt planowany do realizacji.
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C2.3(20) 385

Gmina Wałbrzych / 

Zarząd Dróg 

Komunikacji i 

Utrzymania Miasta

Utworzenie 

przestrzeni publicznej 

w rejonie ul. 

Kilińskiego w 

Śródmieściu

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

Rezultat: oddana do użytku przestrzeń 

publiczna o charakterze rekreacyjno-

sportowym - 1

Zagospodarowanie terenu przy 

ul. Kilińskiego poprzez wykonanie 

placu zabaw, ciągów 

komunikacyjnych  

ul. Kilińskiego - 

dz. nr 374, 373/1, 

386/4

obręb 

ewidencyjny 

nr 27

Podobszar 

Śródmieście
7 000 000,00

EBI (3.500.000,00), 

środki własne 

gminy 

(3.500.000,00)

2019-2021 _ CEL 2

Projekt w trakcjie realizacji.

1. Stan realizacji i - inwestycja w toku.

2. Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Szacowana wartość 

projektu (PLN): 4.053.751,41” oraz „”Źródło finansowania: 

EBI (2.026.875,70), środki własne gminy (2.026.875,71)”.

C2.3(21) 386 Gmina Wałbrzych

Restauracja i 

termomodernizacja 

zabytkowej Willi 

Księżnej Daisy przy ul. 

Moniuszki 43

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- Ilość osób 

korzystających z 

wyremontowanej 

infrastruktury w skali 

roku.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach -  

2. Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne, w tym 

usługi opiekuńczo-bytowe - 1

Rezultat:  Ilość osób korzystających z 

wyremontowanej infrastruktury w skali 

roku - 100

Przeprowadzenie kompleksowych 

prac budowlanych i 

konserwatorskich przy ul. 

Moniuszki 43

Stanisława 

Moniuszki 43, 

58-300 

Wałbrzych

Podobszar 

Śródmieście
9 940 000,00

EBI (4.970.000,00), 

środki własne 

gminy 

(4.970.000,00)

2022-2023 _ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C3.3(5) 387 Galeria 7 Sp. z o.o.

Budowa węzła 

przesiadkowego wraz 

infrastrukturą 

drogową oraz częścią 

usługowo handlową 

„Wałbrzych Centrum”

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- liczba pasażerów 

rocznie,

-  liczba nowych miejsc 

pracy,

- ilość linii autobusowych  

- ilość linii kolejowych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1

2.Liczba nowych obiektów infrastruktury 

służących rozwojowi gospodarczemu  / 

osobistemu - 1

Rezultaty:

- Szacowana liczba pasażerów rocznie – 2 

500 000. 

- Szacowana liczba miejsc pracy – 150. 

Liczba miejsc parkingowych - 273.

Szacowana ilość linii autobusowych - 40 . 

Szacowana ilość linii kolejowych - 28.

Budowa budynku węzła 

przesiadkowego oraz dworca 

autobusowego wraz 

infrastrukturą drogową oraz 

budowa połączeń funkcjonalnych 

z realizowaną przez PKP PLK 

nową stacją kolejową Wałbrzych 

Centrum. Budynek regionalnego 

węzła przesiadkowego kolejowo - 

autobusowego. Zmodernizowany 

układ drogowy. Boisko 

wielofunkcyjne oraz park 

rekreacyjny. Powierzchnia 

rewitalizacji – około 4,3 Ha.

Szacowana liczba pasażerów 

rocznie – 2 500 000. Szacowana 

liczba miejsc pracy – 150. Liczba 

miejsc parkingowych - 273. 

Obiekt w całości przystosowany 

dla osób niepełnosprawnych. 

Szacowana ilość linii 

autobusowych - 40 . Szacowana 

ilość linii kolejowych - 28.

Zbieg ulic: 

Wysockiego, 

Lubelska, 

Mazowiecka. 

Działki 251, 

254/4, 255/3, 

255/2, 255/1, 

256/2, 258 - 

obręb Nowe 

Miasto nr 21

Podobszar 

Śródmieście
135 000 000,00

Środki własne 

inwestora
2020-2021 _ CEL 3 Projekt planowany do realizacji.
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C2.2(36) 388 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Młynarskiej 25 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 18

liczba utworzonych mieszkań - 6

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Młynarska 25
Podobszar 

Śródmieście
1 430 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(37) 389 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Młynarskiej 26 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 24

liczba utworzonych mieszkań - 8

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Młynarska 26
Podobszar 

Śródmieście
1 600 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(38) 390 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Niepodległości 37 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 42

liczba utworzonych mieszkań - 14

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Niepodległości 37
Podobszar 

Podgórze
2 600 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(39) 391 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Niepodległości 45 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 33

liczba utworzonych mieszkań - 11

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Niepodległości 45
Podobszar 

Podgórze
2 200 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.
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C2.2(40) 392 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Niepodległości 47 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 39

liczba utworzonych mieszkań - 13

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Niepodległosci 47
Podobszar 

Podgórze
2 400 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(41) 393 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Piotra Skargi 14 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 51

liczba utworzonych mieszkań - 17

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Piotra Skargi 14
Podobszar 

Śródmieście
3 000 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(42) 394 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Piotra Skargi 9 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 27

liczba utworzonych mieszkań - 9

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Piotra Skargi 9
Podobszar 

Śródmieście
1 600 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(43) 395 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Piotra Skargi 10 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 24

liczba utworzonych mieszkań - 8

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Piotra Skargi 10
Podobszar 

Śródmieście
1 600 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.
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C2.2(44) 396 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. I. 

Paderewskiego 19 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 39

liczba utworzonych mieszkań - 13

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

I. Paderewskiego 19
Podobszar Nowe 

Miasto
2 500 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(45) 397 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Niepodległości 215 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 78

liczba utworzonych mieszkań - 26

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Niepodległości 215
Podobszar 

Podgórze
4 600 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(46) 398 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Niepodległości 162 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 90

liczba utworzonych mieszkań - 30

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Niepodległości 162
Podobszar 

Podgórze
5 500 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(47) 399 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Piotra Skargi 7 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 12

liczba utworzonych mieszkań - 4

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Piotra Skargi 7
Podobszar 

Śródmieście
1 000 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Strona 94 z 100



C2.2(48) 400 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Piotra Skargi 8 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

2. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 12

liczba utworzonych mieszkań - 4

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Piotra Skargi 8
Podobszar 

Śródmieście
1 000 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(49) 401 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 11 

Listopada 117 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 33

liczba utworzonych mieszkań - 11

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

11 Listopada 117
Podobszar Nowe 

Miasto
2 000 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(50) 402 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 11 

Listopada 134 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 42

liczba utworzonych mieszkań - 14

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

11 Listopada 134
Podobszar Nowe 

Miasto
2 600 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(51) 403 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. W. 

Andersa 46 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 39

liczba utworzonych mieszkań - 13

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

W. Andersa 46
Podobszar Biały 

Kamień
2 300 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.
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C2.2(52) 404 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul.A. 

Mickiewicza 9a w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 21

liczba utworzonych mieszkań - 7

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

A. Mickiewicza 9a
Podobszar 

Śródmieście
1 500 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(53) 405 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul.A. 

Mickiewicza 11a w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 27

liczba utworzonych mieszkań - 9

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

A. Mickiewicza 11a
Podobszar 

Śródmieście
1 800 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(54) 406 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Śniadeckich 2 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 69

liczba utworzonych mieszkań - 23

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Śniadeckich 2
Podobszar Stary 

Zdrój
4 000 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(55) 407 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Śniadeckich 8 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 42

liczba utworzonych mieszkań - 14

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Śniadeckich 8
Podobszar Stary 

Zdrój
2 800 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.
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C2.2(56) 408 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Armii Krajowej 5 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 30

liczba utworzonych mieszkań - 10

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Ar. Krajowej 5
Podobszar Stary 

Zdrój
1 600 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(57) 409 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Armii Krajowej 9 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 33

liczba utworzonych mieszkań - 11

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Ar. Krajowej 9
Podobszar Stary 

Zdrój
2 100 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(58) 410 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Armii Krajowej 75 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 39

liczba utworzonych mieszkań - 13

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Ar. Krajowej 75
Podobszar Stary 

Zdrój
2 300 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(59) 411 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Armii Krajowej 77 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 54

liczba utworzonych mieszkań - 18

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Ar. Krajowej 77
Podobszar Stary 

Zdrój
3 200 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.
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C2.2(60) 412 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Pocztowej 5 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 63

liczba utworzonych mieszkań - 21

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Pocztowa 5
Podobszar Stary 

Zdrój
3 600 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(61) 413 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Pocztowej 18 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 42

liczba utworzonych mieszkań - 14

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Pocztowa 18
Podobszar Stary 

Zdrój
2 500 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(62) 414 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. 

Pankiewicza 6 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 54

liczba utworzonych mieszkań - 18

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

Pankiewicza 6
Podobszar 

Śródmieście
2 800 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.2(63) 415 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. J. 

Brzechwy 13 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 39

liczba utworzonych mieszkań - 13

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

J. Brzechwy 13
Podobszar 

Śródmieście
2 400 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.
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C2.2(64) 416 Gmina Wałbrzych

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynku przy ul. M. 

Wańkowicza 8 w 

Wałbrzychu poprzez 

termomodernizację i 

remont 

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Wyremontowane budynki mieszkalne 

na obszarze miejskim  - 1

2. Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków  - 1

Rezultaty: 

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 24

liczba utworzonych mieszkań - 8

Termomodernizacja budynku 

(podniesienie efektywności 

energetycznej o dwa poziomy) 

oraz remont (przebudowa)  

pomieszczeń i instalacji, 

wykonanie  udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych, 

zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii

M. Wańkowicza 8
Podobszar Biały 

Kamień
1 600 000   EBOiR 2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.4(17) 417 Gmina Wałbrzych
Budowa doświetlaczy 

przejść dla pieszych

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 11

Budowa doświetlaczy przejść dla 

pieszych

1. ul. Sikorskiego- 

ul. Dojazdowa (2 

kpl. - na granicy 

OR)

2. ul. 

Wrocławska - ul. 

Odlewnicza (poza 

OR)

3. ul. Długa 21 

(poza OR)

4. Armii Krajowej 

72 

5. ul. A. Krajowej - 

ul. Głogowska

6. ul. Andersa - 

ul. Piasta

7. Al. 

Wyzwolenia  - ul. 

Kościuszki

8. Al. 

Wyzwolenia - ul. 

Kopernika

9. ul. 

Mickiewicza 44

10. ul. 1 Maja - 

sklep 

"Biedronka"

11. ul. 1 Maja 75

12. ul. 

Niepodległości 

162

Podobszar: 

Śródmieście, 

Stary Zdrój, Biały 

kamień, Sobięcin, 

Podgórze, w 

poblizu obszaru, 

poza obszarem

309 750,00

EBI (154.875,00), 

środki własne 

gminy (154.875,00)

2019-2020 __ CEL 2

Projekt zrealizowany

1.Stan realizacji i - inwestycja zrealizowana.

2. 2. Uaktualnienie wartości w kolumnach: „Szacowana 

wartość projektu (PLN) 360.586,32” oraz ”Źródło 

finansowania: EBI (180.293,16), środki własne gminy 

(180.293,16)”.

1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 11

C2.3(22) 418

Miejski Zarząd 

Budynków 

Sp. z o.o.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

wielorodzinnego na 

działce nr 746/1 obr. 

nr 27 Śródmieście

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

- ilość osób 

korzystających z 

utworzonej 

infrastruktury zgodnie z 

wykazem osób 

zamieszkałych.

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1                                                        

Rezultaty: Utworzone lokale mieszkalne - 

60 szt.                                                                                                      

Ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury - 180

Budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego, 

zagospodarowanie terenu

Dz. nr 746/1 obr. 

nr 27 

Śródmieście

Podobszar 

Śródmieście
17 615 000,00

MZB (8807500,00), 

BGK (8807500,00)
2021-2026 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C2.3(23) 419 Gmina Walbrzych

Zagospodarowanie 

terenu kwartału 

zabudowy 

mieszkaniowej przy 

ul. 

Staszica/Kubeckiego/ 

Paderewskiego z 

zastosowaniem 

rozwiązań małej 

retencji

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1                                                        

Rezultaty: Utworzona przestrzeń 

publiczna 1 szt.                                                                                                      

Zagospodarowanie terenu 

kwartału zabudowy 

mieszkaniowej przy ul. 

Staszica/Kubeckiego/ 

Paderewskiego z zastosowaniem 

rozwiązań małej retencji,

dz. nr 369/2, 

372/1, 372/2, 

372/3, 372/4, 

372/5, 372/6, 

372/7 i cz. dz. nr 

367 obr. 21 

Nowe Miasto

Podobszar Nowe 

Miasto
800 000,00

Środki własne/                    

Ministerstwo 

Klimatu

2021 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.
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C2.3(24) 420 Gmina Walbrzych

Zagospodarowanie 

terenu kwartału 

zabudowy 

mieszkaniowej przy 

ul. 

Paderewskiego/Chopi

na/ Pl. Powstańców 

Warszawy z 

zastosowaniem 

rozwiązań małej 

retencji

Sposób oceny:

- protokół odbioru prac 

budowlanych,

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1                                                        

Rezultaty: Utworzona przestrzeń 

publiczna 1 szt.                                                                                                      

Zagospodarowanie terenu 

kwartału zabudowy 

mieszkaniowej przy ul. 

Paderewskiego/Chopina/ Pl. 

Powstańców Warszawy z 

zastosowaniem rozwiązań małej 

retencji

dz. nr 324/6 obr. 

21 Nowe Miasto

Podobszar Nowe 

Miasto
1 000 000,00

Środki własne/                    

Ministerstwo 

Klimatu

2021 __ CEL 2 Projekt planowany do realizacji.

C1.2(9) 421

Fundacja Rozwoju 

Ekonomii 

Społecznej/

Regionalne 

Centrum 

Wspierania 

Inicjatyw 

Pozarządowych/G

mina Wałbrzych

Odkrywamy życie na 

nowo - Centrum 

Integracji Społecznej 

w Wałbrzychu

Liczba osób, które wzięły

udział w programie, w

celu zwiększenia

aktywności społeczno - 

zawodowej.

Pomiar w oparciu o

sprawozdania końcowe z

realizacji projektu

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastrukturalnych zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach - 1  

2.Liczba osób zaktywizowanych, 

korzystających z nowoutworzonej 

infrastruktury społecznej

Utworzenie Centrum Integracji 

Społecznej. 

Liczba osób objętych aktywizacją 

społeczną i zawodową

Stworzenie placówki, która 

będzie systemowo działać także 

po zakończeniu realizacji 

projektu. 

Zakres wsparcia - aktywizacja 

społeczno - zawodowa, w tym we 

współpracy z przedsiębiorstwami 

społecznymi.

Obszar 

rewitalizacji 

miasta 

Wałbrzych

Podobszar: Stary

Zdrój, Nowe 

Miasto,

Biały Kamień,

Sobięcin,

Śródmieście,

Podgórze

3 500 000,00

Dotacja UE RPO 

WD EFRR 

(2.975.000), środki 

własne (525.000)

IV. 2021 - 

VI.2023
Lista B CEL 1 Projekt planowany do realizacji.

C1.8(7) 422

Regionalne 

Centrum 

Wspierania 

Inicjatyw 

Pozarządowych/

Fundacja Rozwoju 

Ekonomii 

Społecznej/

Gmina Wałbrzych

Wałbrzyskie motyle - 

aktywizacja osób 

poszukujących 

zmiany

Liczba osób, które wzięły 

udział w programie, 

w celu zwiększenia

możliwości zatrudnienia

osób bezrobotnych 

i biernych zawodowo.

Pomiar w oparciu 

o sprawozdania końcowe 

z realizacji projektu

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie

Liczba osób objętych aktywizacją 

społeczną i zawodową. 

Liczba zrealizowanych staży. 

Liczba osób korzystających ze wsparcia 

psychologicznego. 

W ramach wsparcia przewidziano 

w projekcie : 

- wsparcie/doradztwo

coacha, psychologa/doradcy

zawodowego, 

- indywidualny plan

rozwoju, 

- udział w zajęciach 

aktywizujących z wykorzystaniem 

wolontariatu, kurs

kompetencji społecznych, 

- szkolenie/ kurs podnoszący 

kompetencje lub kwalifikacje 

zawodowe (stypendium 

szkoleniowe), 

- staż zawodowy

Obszar 

rewitalizacji 

miasta 

Wałbrzych

Podobszar: Stary

Zdrój, Nowe 

Miasto,

Biały Kamień,

Sobięcin,

Śródmieście,

Podgórze

2 500 000,00

Dotacja UE RPO 

WD EFS 

(2.125.000) środki 

własne (375.000)

IX.2021 - 

VI.2023
Lista B CEL 1 Projekt planowany do realizacji.

774 892 861,00
Projekty podmiotów prawnych ujęte na liście zostały zgłoszone do objęcia 

zapisami GPR w trybie otwartego naboru. Odpowiedzialność za 

ujawnione informacje dot. projektów podmiotów prawnych ponoszą ich 

zgłaszający.
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