
 

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013 (RPO WSL). 

W dniu 17.08.2010 r. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Wajdy 15 w Katowicach 

złożyła  projekt pt. „Wymiana elewacji azbestowej budynku  mieszkalnego przy ul. Wajdy 15 w 

Katowicach” do konkursu organizowanego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla naboru nr 06.02.01-093/10 w ramach 

Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże 

miasta”.  

Autorem dokumentacji technicznej zleconej umową z dnia 08.12.2008 r.   była firma  Usługi 

Projektowe ARCHITEKT Anna Buczek z Katowic a dokumentację aplikacyjną  projektu do RPO WSL 

opracowały Panie Elżbieta Gilewska oraz Joanna Masarczyk-Bełz. Projekt w drodze weryfikacji 

formalnej i merytorycznej został pozytywnie zaopiniowany i znalazł się na liście rezerwowej ze 

względu na ograniczoną alokację środków w tym działaniu. 

Pomimo nie otrzymania dofinansowania   ze   środków   unijnych   Zarząd   Wspólnoty podjął 

decyzję o  staraniach w uzyskaniu środków finansowych z innych źródeł w celu współfinansowania 

projektu. 

W dniu 24 lutego 2012 r. umową z miastem Katowice uzyskano dofinansowanie projektu w formie 

dotacji celowej w wysokości  50 000 zł na usunięcie elewacji azbestowej budynku mieszkalnego. 

Z Banku Gospodarstwa Krajowego Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała premię termo 

modernizacyjną w wysokości 35 997,26 zł w ramach  zaciągniętego   kredytu   na   współfinansowanie   

inwestycji związanej z termomodernizacją budynku mieszkalnego. 

 Po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane, zamówienie na roboty budowlane wygrała 

firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne „SIGMA” Sp. J.T. Buczek, F. Tissler z Katowic i w dniu 

15.10.2012 r. została z nią podpisana umowa. 

Powołano w dniu 23.10.2012 r. inspektora nadzoru a z dniem 5 listopada 2012 r.  rozpoczęta 

została rzeczowa realizacja inwestycji. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 30 maja 2013 r. 

i udokumentowane protokołem odbioru robót. 

Odpowiadając na prośbę IZ RPO WSL w roku 2012 i 2013 aktualizowano stan zaawansowania 

projektu. Ze względu na dysponowanie wolnymi środkami w IZ RPO WSL projekt „Wymiana elewacji 

azbestowej budynku mieszkalnego przy ul. Wajdy 15 w Katowicach”, decyzją Zarządu Województwa 

Śląskiego z dnia 26 listopada 2013 r. został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 

6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”.    

Po zaktualizowaniu  projektu  koszt  całkowity  wynosi 481 279,34 zł  a przyznane  dofinansowanie  

331 522,44 zł.   Poziom dofinansowania  z   EFRR   to   79,40%    kosztów    całkowitych   projektu.  

W oczekiwaniu na podpisanie umowy o dofinansowanie Beneficjent podjął działania  mające  na 

celu  realizację założonej  we  wniosku aplikacyjnym promocji projektu. W miesiącu maju została 

zamontowana na elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Wajdy 15 w Katowicach tablica 

pamiątkowa oraz założona niniejsza strona internetowa projektu. 

Zgodnie  z  założeniami aplikacji termin finansowego  zakończenia  projektu  to 30  maja  2014 

roku a zakończenia rozliczenia projektu czyli złożenia ostatniego wniosku o płatność to dzień 23 

czerwca 2014 roku. 



 

 

 

 

 

 


