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„TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
POLICJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BATOREGO
90 W ZIELONEJ GÓRZE”
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. podpisała w dniu 27 stycznia 2017 r. Umowę o doﬁnansowanie
przedmiotowego projektu (nr POIS.01.03.01-00-0086/16) ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w
budynkach użyteczności publicznej.

Cele projektu
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej – budynku stacji obsługi
pojazdów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., zlokalizowanego przy ulicy Batorego 90 w Zielonej Górze.

Wśród celów na poziomie rezultatów bezpośrednich i długofalowych zakłada się:

- dostosowanie budynku użyteczności publicznej do obowiązujących norm cieplnych,
- minimalizację emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza na terenie miasta Zielona Góra,
- zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
- poprawę warunków życia mieszkańców miasta i regionu,
- tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza w Zielonej Górze.

Zakres projektu
Przedmiotowa inwestycja polega na kompleksowej termomodernizacji budynku stacji obsługi pojazdów w Zielonej Górze przy
ul. Batorego 90. Szczegółowy zakres prac termomodernizacyjnych przedstawia się następująco:

1. docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych oraz podłogi na gruncie,
2. wymiana stolarki okiennej,

3. wymiana stolarki drzwiowej (bramy i drzwi wejściowe),
4. modernizacja i wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w zakresie: pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana
elektrycznie,
5. instalacja ogrzewania podłogowego,
6. wymiana oświetlania na typu LED,
7. montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej do produkcji prądu na potrzeby własne, w tym panele fotowoltaiczne
umożliwiające skuteczne i efektywne przetwarzanie promieniowania słonecznego na energię elektryczną,
8. montaż liczników energii cieplnej i elektrycznej, zapewniających pomiar efektów modernizacji.

Rezultaty
Przeprowadzenie zaplanowanych prac termomodernizacyjnych w obiekcie KWP w Gorzowie Wlkp. - stacji obsługi pojazdów w
Zielonej Górze wymiernie wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną wytworzoną w sposób
konwencjonalny, dzięki czemu obniży się emisja głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenków
węgla, pyłu) oraz dwutlenku węgla. Zmniejszy się energochłonność i koszty eksploatacyjne z tym związane. W konsekwencji
wpłynie to na poprawę jakości powietrza w Zielonej Górze, a co się z tym wiąże, poprawie ulegną również warunki życia
mieszkańców miasta.

Finansowanie projektu
Całkowita wartość projektu wynosi 1.478.309,26 zł, w tym doﬁnansowanie tytułem płatności (85%) – 1.256.562,86 zł ze
środków Funduszu Spójności oraz doﬁnansowanie tytułem środków krajowych (15%) – 221.746,40 zł.
Okres kwaliﬁkowania wydatków rozpoczyna się w dniu 01.03.2017 r., a kończy w dniu 30.06.2019 r.

Podsumowanie
Uzyskane wsparcie z Unii Europejskiej pozwoli na wykonanie planowanej termomodernizacji budynku KWP w Gorzowie Wlkp.
w pełnym zakresie, co wpłynie na podwyższenie standardu technicznego obiektu oraz znaczne zmniejszenie jego
energochłonności. Projekt przyczyni się do ograniczenia emisji trwałych zanieczyszczeń do atmosfery oraz spowoduje także
obniżenie zużycia energii z paliw nieodnawialnych.
Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 – Ministerstwo Rozwoju - w celu zapewnienia realizacji projektów w ramach
Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości
dotyczących projektów ﬁnansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych
nieprawidłowościach lub nadużyciach ﬁnansowych we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu,
dostępne są w linku do poniższej strony internetowej, w Zakładce „Zgłaszanie nieprawidłowości”:

https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/#Zg%C5%82aszanie%20nieprawid%C5%82ow
o%C5%9Bci
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza.
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