
 
Projekt pt: „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej nr 3  

w Gołdapi” 

 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020, oś priorytetowa Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Działanie RPWM.04.03.00 Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków 

 

 

Celem projektu jest: 

 

 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych,  nastąpi znaczące zmniejszenie 

rocznego zużycia energii pierwotnej, zaoszczędzona zostanie energia cieplna oraz nastapi zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych do atmosfery. 
 

 

Korzyści społeczno-gospodarcze, jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu: 

 
 realizacja projektu przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji substancji niekorzystnych dla środowiska 

naturalnego powstających w wyniku wytwarzania energii cieplnej niezbędnej do ogrzania budynków objętych 

projektem, 

 ograniczenie emisji substancji niekorzystnych dla środowiska naturalnego przełoży się w dłuższej 

perspektywie czasowej na poprawę stanu lokalnego środowiska naturalnego i czystości powietrza, a tym 

samym negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo- jakim jest też obszar Gminy 

Gołdap- jedynego uzdrowiska na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, 

 poprawa komfortu świadczenia i korzystania z usług publicznych w objętych projektem budynkach, 

 zmniejszone zostaną koszty operacyjne utrzymania infrastruktury związane z nadmiernym zużyciem energii 

 i paliw. 

 

 

Opis projektu 
 

 
Przedsięwzięcie objęte projektem polega na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej: Ośrodka Pomocy 

Społecznej (OPS) położonego przy ul. Jaćwieskiej 9 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 (SP 3) przy ul. Kościuszki 25  

w Gołdapi. Zakres dla OPS to: ocieplenie dachu nad pomieszczeniami, posadzek na gruncie, ścian na gruncie, ścian 

piwnic, ścian nadziemia, wymianę stolarki okiennej i drzwi oraz modernizacja wentylacji na  nawiewno-wywiewną  

z odzyskiem. Zakres dla SP3  to: modernizacja przegrody stropodach wentylowany i pokrycie dachowe, modernizacja 

przegrody ścian piwnicy, modernizacja przegrody ścian zewnętrznych szkoły, modernizacja przegrody ściany na 

gruncie, modernizacja instalacji grzewczej polegająca na zamontowaniu zaworów termostatycznych. Uzupełnieniem są 

roboty konieczne, towarzyszące w obu budynkach wynikające z audytów energetycznych oraz oznaczenia kontrastowe 

dla niedowidzących. 
 

 

 
Planowana data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 01.03.2019 

Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2019 

Wartość całkowita projektu: 1 328 974.55 

Dofinansowanie: 1 076 336.49 

Umowa o dofinansowanie: RPWM.04.03.01-28-0002/18-00 


