Wartość robót budowlanych oraz dokumentacji budowlanej:
Centrum Integracji Społecznej
Ogółem 345 768,76 zł
Kwaliﬁkowane 246 190,04 zł
Doﬁnansowanie 197 184,76 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4
Ogółem 1 328 400,00 zł
Kwaliﬁkowane 880 223,03 zł
Doﬁnansowanie 704 178,42 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem 2 466 150,00 zł
Kwaliﬁkowane 1 370 129,37 zł
Doﬁnansowanie 1 096 103,50 zł

Na zadania wykonane w ramach projektu składały się także:
ź

Opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych,
ź Sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
ź Promocja projektu.

fot. Katarzyna Kłosińska UM Ostrów Mazowiecka

Kwota doﬁnansowania ze środków Unii Europejskiej
na całość projektu to 2 030 456,86 zł.
Całkowita wartość projektu to 4 203 554,41 zł.

INWESTOR

MIASTO OSTRÓW
MAZOWIECKA

ciepła strona
M I A S TA

11 czerwca 2018 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Województwem Mazowieckim umowę o doﬁnansowanie projektu pn.: „Ciepła Strona Miasta”, realizowanego w ra-mach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji
zanieczyszczeń powietrza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –
2020.

Termin realizacji: 01.01.2016 r. – 31.12.2020 r.
Data zawarcia umowy o doﬁnansowanie: 11.06.2018 r.

Ponadto bezpośrednimi celami projektu są m.in.:
ź radykalne zmniejszenie strat ciepła w 3 miejskich
ź
ź
ź
ź

Numer umowy o doﬁnansowanie: RPMA.04.02.00-145412/16-00
ź
ź

ź

Celem głównym projektu jest skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie zasobów energetycznych miasta poprzez głęboką termomodernizację
budynków użyteczności publicznej, poprawa stanu środowiska naturalnego
poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, ograniczenie emisji innych szkodliwych
gazów i pyłów do atmosfery. Projekt wynika z rzeczywistych potrzeb społecznych
mieszkańców Miasta.

ź
ź

ź
ź

W ramach projektu Miasto Ostrów Mazowiecka
przeprowadziło termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej:
ź Centrum Integracji Społecznej przy ul. Chopina 2B,

ź
ź

obiektach,
podwyższenie sprawności instalacji c.w. w 3 budynkach miejskich,
podwyższenie sprawności instalacji c.o. w 3 budynkach miejskich,
zwiększenie wykorzystania OZE w bilansie energetycznym Miasta Ostrów Mazowiecka,
ograniczenie emisji szkodliwych substancji do
atmosfery powstających w skutek wykorzystania
konwencjonalnych źródeł energii w celu podgrzania
CWU,
wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta,
ograniczenie rocznych wydatków Miasta na ogrzewanie 3 budynków użyteczności publicznej o co najmniej 50%,
zwiększenie potencjału ﬁnansowego budżetu Miasta
Ostrów Mazowiecka,
poprawa estetyki przestrzeni publicznej Miasta,
ograniczenie degradacji środowiska naturalnego
oraz straty zasobów różnorodności biologicznej
poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego,
zmniejszenie niskiej emisji - redukcję emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery,
wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej Miasta w przestrzeni województwa,
podniesienie standardu życia dla mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka,
ochrona, promocja i większa dbałość społeczeństwa
Miasta o dziedzictwo przyrodnicze.

ź Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szkoły Podcho-

rążych Piechoty 1,
ź Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Warchalskiego 3.

Termomodernizacja Centrum Integracji Społecznej
objęła m.in.:
ź modernizację systemu grzewczego: wymianę źródeł
ciepła – podłączenie do sieci gazociągowej;
ź modernizację systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej: wymiana źródła ciepła – podgrzewacze elektryczne;
ź budowę systemu wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z odzyskaniem ciepła;
ź ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem;
ź ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy styrodurem;
ź ocieplenie stropu pod poddaszem wełną mineralną;
ź wymianę drzwi wewnętrznych;
ź montaż ogniw fotowoltaicznych.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 objęła
m.in.:
ź modernizację systemu grzewczego: wymiana istniejącego kotła grzewczego, wymiana instalacji c.o.;
ź ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem;
ź ocieplenie ścian przylegających do gruntu styrodurem;
ź ocieplenie stropu styropapą;
ź wymianę okien;
ź wymianę drzwi zewnętrznych;
ź montaż ogniw fotowoltaicznych;
ź montaż nawiewników okiennych lub ściennych.

Projekt przyczynia się do realizacji celu głównego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014 – 2020, tj. inteligentnego,
zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność
społeczną i terytorialną w wykorzystaniu potencjału
mazowieckiego rynku pracy oraz celu strategicznego
– wsparcia działań wzmacniających zrównoważony
rozwój środowiska na Mazowszu.
Przedsięwzięcie pozytywnie wpływa na warunki działania administracji samorządowej Miasta Ostrów Mazowiecka w obiektach będących przedmiotem projektu, a także warunków nauki dzieci i młodzieży oraz
pracy osób zatrudnionych w trzech poddanych modernizacji obiektach.

Termomodernizacja budynku MOSiR objęła m.in.:
ź ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem;
ź ocieplenie stropodachu segmentów A i C wełną

mineralną;
ź ocieplenie stropodachu segmentu B wełną
ź
ź
ź
ź
ź

mineralną;
wymianę okien;
wymianę drzwi zewnętrznych;
wymianę ścian systemowych;
modernizację systemu wentylacji mechanicznej;
montaż ogniw fotowoltaicznych.

