
UCHWAŁA NR XXVIII/714/17
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, zmienionej Uchwałą 
Nr XXII/642/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r., Uchwałą Nr XX/565/12 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XXXII/930/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 
15 lipca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/1149/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r., 
Uchwałą Nr I/N/350/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXV/605/16 z dnia 20 grudnia 
2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział III. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Rozdział IV. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński
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III. Planowane działania – Projekt Zintegrowany – obszar 

 rewitalizacji 

1. Obszar objęty Projektem Zintegrowanym 

Obszar Projektu Zintegrowanego – obszar rewitalizacji stanowi część priorytetowej strefy 

śródmiejskiej i obejmuje fragment Kwartałów Śródmieścia położony w ścisłym centrum miasta. 

Koncentracja i przyspieszenie podjętych tu działań rewitalizacyjnych zadecyduje o powodzeniu 

wszczętego przed laty procesu odnowy strefy śródmiejskiej. Głównymi podmiotami zaangażowanymi 

w ten proces, oprócz Miasta, są: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o. o., Zarząd Budynków i Lokali 

Komunalnych, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, wspólnoty mieszkaniowe, inwestorzy prywatni. 

Obszar wyodrębniony jest głównymi ulicami historycznego układu komunikacyjnego. Ostateczny 

kształt granic obszaru wsparcia wyznaczono biorąc również pod uwagę wnioski różnych podmiotów 

mogących współuczestniczyć w procesie rewitalizacji, w tym podmiotów prywatnych i miejskich 

spółek – operatorów rewitalizacji oraz poziom zaawansowania prac przygotowawczych. 

W rezultacie granice obszaru stanowią: 

• południową: ul. B. Krzywoustego, pl. Zwycięstwa oraz pl. Brama Portowa, ul. Kaszubska 

i ul. Stoisława, 

• wschodnią: ul. 3 Maja, al. Niepodległości i pl. Żołnierza Polskiego,  

• północną: al. Papieża Jana Pawła II, pl. Grunwaldzki, ul. Marsz. J. Piłsudskiego wraz 

z pl. Odrodzenia oraz pl. Szarych Szeregów, 

• zachodnią: al. Piastów, ul. Jagiellońska, ul. B. Śmiałego i ul. Ks. P. Ściegiennego. 

W tak wyznaczonych granicach obszar Projektu Zintegrowanego obejmuje również: 

• kwartał zabudowy o dużym zasięgu oddziaływania na sferę społeczną, skupiający placówki 

oświatowe, w tym Pałac Młodzieży, 

• fragment Nowego Miasta w granicach ścisłego centrum Szczecina, usytuowany 

w bezpośrednim sąsiedztwie pl. Brama Portowa i graniczący z nim od strony południowej 

kwartał zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/714/17

Rady Miasta Szczecin

z dnia 28 marca 2017 r.
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Rycina 1. Granice obszaru Projektu Zintegrowanego 

 

 

Podstawowe dane statystyczne opisujące sytuację społeczno-gospodarczą w obszarze w roku 2009 r. 

i 2014 roku przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1. Dane statystyczne dotyczące obszaru Projektu Zintegrowanego 

Podstawowe dane 
wartość liczbowa  

w 2009 roku 

wartość liczbowa  

w 2014 roku 

Powierzchnia (ha) 83,02 83,02 

Liczba mieszkańców ogółem 16 516 14 827 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 10 804 9 442 

Liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym 5 712 5 385 

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 1 632 1 101 

Liczba osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy 91 224 

Liczba osób bezrobotnych ogółem 987 1 021 

Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 411 405 

Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem 603 665 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 4 176 4210 

Podstawowe wskaźniki 
wartość liczbowa  

w 2009 roku 

wartość liczbowa  

w 2014 roku 

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności 98,81 74,26 

Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 0,842 2,37 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 52,87 57,03 

Wskaźnik wykształcenia osób bezrobotnych 41,64 39,67 

Liczba przestępstw na 1000 ludności 36,51 44,85 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 ludności 25,28 28,39 

 

Obszar Projektu 

Zintegrowanego 
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Położony w ścisłym centrum Szczecina, gdzie krzyżują się główne arterie drogowe i ciągi handlowe 

obszar ten powinien stanowić salon miasta, jego wizytówkę. Jednak nawarstwione tu problemy 

przestrzenne,  gospodarcze i społeczne, charakteryzujące cały obszar Kwartałów Śródmieścia, kreują 

jego niekorzystny wizerunek  (patrz – opis obszaru Kwartały Śródmieścia).  

Szansą na wyprowadzenie obszaru z kryzysu i zapewnienie zrównoważonego rozwoju jest realizacja 

dalszych przedsięwzięć w sposób zintegrowany. Oznacza to m.in. potrzebę prowadzenia w tym 

obszarze w większym niż dotąd stopniu działań nieinwestycyjnych, w szczególności programów 

społecznych oraz realizację zróżnicowanych i uzupełniających się działań inwestycyjnych. 

  

2. Cele rewitalizacji obszaru Projektu Zintegrowanego 

Celem strategicznym planowanych działań jest zrównoważony rozwój obszaru jako zasadniczej części 

wielkomiejskiej dzielnicy mieszkaniowo-usługowej. 

Cele szczegółowe: 

• przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie patologii społecznych; 

• aktywizacja i integracja lokalnych społeczności; 

• ożywienie gospodarczo-ekonomiczne; 

• poprawa warunków mieszkaniowych, w szczególności standardu technicznego, 

funkcjonalnego i ekologicznego; 

• ochrona wartości historycznych i kulturowych, rewaloryzacja zespołów zabudowy 

historycznej, w tym historycznych ciągów elewacyjnych; 

• poprawa bezpieczeństwa publicznego. 

Cele rewitalizacji obszaru są odpowiedzią na występujące w nim problemy. Tabela nr 5 zawiera 

katalog mierzalnych wskaźników realizacji celów, z określonymi wartościami bazowymi, a także 

wartościami docelowymi do osiągnięcia w 2015 roku.  

 

Tabela 2. Skwantyfikowane cele rewitalizacji obszaru Projektu Zintegrowanego 

Sfera Miernik realizacji celów Nazwa wskaźnika 

Wartość 

wskaźnika  

w roku 

2009 

Wartość 

wskaźnika  

w roku 

2015 

Wartość 

wskaźnika  

w roku 

2020 

Źródło 

danych 

Społeczna 

Wzrost liczby obiektów 

infrastruktury 

społecznej 

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury społecznej 
0 1 2 

UM 

Szczecin 

Zmniejszenie liczby 

osób długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych (stosunek osób 

długotrwale bezrobotnych do liczby 

osób w wieku produkcyjnym) [%] 

0,84 2,37 0,7 
PUP 

Szczecin 

Wzrost kwalifikacji osób 

bezrobotnych 

Procentowy udział osób 

bezrobotnych zarejestrowanych z 

wykształceniem gimnazjalnym i 

niższym  w ogólnej liczbie osób 

bezrobotnych zarejestrowanych 

41,64 39,67 38 
PUP 

Szczecin 

Zmniejszenie 

przestępczości  

Liczba przestępstw na 1000 

mieszkańców 
36,51 44,85 30 

UM 

Szczecin 
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Sfera Miernik realizacji celów Nazwa wskaźnika 

Wartość 

wskaźnika  

w roku 

2009 

Wartość 

wskaźnika  

w roku 

2015 

Wartość 

wskaźnika  

w roku 

2020 

Źródło 

danych 

Gospodarcza 
Zwiększenie aktywności 

gospodarczej  

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców 

25,28 28,39 32 
US 

Szczecin 

Przestrzenna 

Poprawa stanu 

zagospodarowania 

przestrzeni publicznych 

i terenów zielonych 

Powierzchnia zrewitalizowanych 

przestrzeni publicznych i terenów 

zielonych w wyniku wdrożenia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji 

[ha] 

0,00 1,98 4,00 
UM 

Szczecin 

Poprawa stanu 

infrastruktury drogowej 

Długość zmodernizowanych ciągów 

komunikacyjnych w wyniku 

wdrożenia Programu Rewitalizacji 

(dróg) [km]  

0,00 1,19 2,00 
UM 

Szczecin 

Poprawa stanu 

infrastruktury 

mieszkaniowej 

Liczba zmodernizowanych/ 

przebudowanych budynków 

mieszkalnych w wyniku wdrożenia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji 

[szt.] 

0 22 40 
UM 

Szczecin 

 

3. Zestawienie planowanych działań 

Projekt Zintegrowany składa się z trzech grup działań: 

1) w sferze przestrzennej – podniesienie jakości przestrzeni mieszkalnej i publicznej, 

2) w sferze gospodarczej – tworzenie warunków do ożywienia gospodarczego 

rewitalizowanego obszaru, 

3) w sferze społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapobieganie patologiom 

społecznym. 

Przeprowadzenie działań w tych trzech sferach jest niezbędne do osiągnięcia ostatecznego efektu 

jakim jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej. Równoczesne podwyższenie jakości 

przestrzeni śródmieścia, rozbudowa infrastruktury społecznej i gospodarczej oraz realizacja 

programów w celu rozwiązywania problemów społecznych, daje szanse zrównoważonego rozwoju 

tego obszaru, przywrócenia jego pierwotnej funkcji. 

Tabela 3. Projekt Zintegrowany – zestawienie działań 

Lp. Nazwa podprojektu 
Termin 

realizacji 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację podprojektu 

Oddziaływa-nie 

na sfery 

P G S 

Działania w sferze przestrzenno-technicznej (P) 

- podniesienie jakości przestrzeni mieszkalnej i publicznej 

zrealizowane w latach 2010-2016 

1 

Modernizacja ulic w centrum, w tym: 

- remont asfaltowych nawierzchni jezdni w 

rejonie Bramy Portowej 

- wymiana warstwy  ścieralnej w ulicach: 

Kaszubskiej, Śląskiej, Wojciecha, Bogurodzicy 

- naprawa nawierzchni chodników w ciągu ulic: 

Wojciecha, Bogurodzicy 

- odnowa nawierzchni bitumicznej jezdni w 

2012-2015 

Gmina Miasto Szczecin/ 

Zarząd Dróg i Transportu 

Miejskiego 

X x  
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Lp. Nazwa podprojektu 
Termin 

realizacji 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację podprojektu 

Oddziaływa-nie 

na sfery 

P G S 

ciągu al. Piastów 

- remont i przebudowa jezdni i chodników 

ul. Monte Cassino 

- przebudowa Placu Żołnierza Polskiego 

- przebudowa układu drogowego wschodniej 

jezdni al. Niepodległości 

2 

Remonty zabytkowych wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych w ramach 

Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego – 

10 pożyczek na remonty 

2012-2015 

Szczeciński Fundusz 

Pożyczkowy Sp. z o.o. 

/Wspólnoty 

Mieszkaniowe 

X  x 

3 

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot 

Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto 

Szczecin objętego funduszem remontowym  

– 74 budynki 

2012-2015 
Gmina Miasto Szczecin/ 

Wspólnoty Mieszkaniowe 
X  x 

4 

Zagospodarowanie przedogródków oraz 

podwórek we wnętrzach kwartałów w ramach 

Programu „Zielone Podwórka Szczecina” 

– 2 podwórka w obszarze PZ 

2012-2015  
Gmina Miasto Szczecin/ 

Wspólnoty Mieszkaniowe 
X  x 

5 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Boh. Getta Warszawskiego 5 

2013 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Boh. Getta 

Warszawskiego 5 

X  x 

6 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Boh. Getta Warszawskiego 22 

2012-2013 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Boh. Getta 

Warszawskiego 22 

X  x 

7 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Boh. Getta Warszawskiego 23 

2012-2013 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Boh. Getta 

Warszawskiego 23 

X  x 

8 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Królowej Jadwigi 2 

2012-2013 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Królowej Jadwigi 2 
X  x 

9 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Królowej Jadwigi 4 

2012-2013 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Królowej Jadwigi 4 
X  x 

10 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Królowej Jadwigi 43 

2012-2013 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Królowej Jadwigi 43 
X  x 

11 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Królowej Jadwigi 44 

2013 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Królowej Jadwigi 44 
X  x 

13 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Królowej Jadwigi 46 

2013 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Królowej Jadwigi 46 
X  x 

14 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

ul. Królowej Jadwigi 47 

2012 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Królowej Jadwigi 47 
X  x 

15 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: kamienica przy 

al. Wojska Polskiego 32 

2013,2015 
Wspólnota Mieszkaniowa  

al. Wojska Polskiego 32 
X  x 

16 

Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków 

mieszkalnych w kwartale nr 23: oficyny we 

wnętrzu kwartału  

2012-2015 
Szczecińskie TBS  

Sp. z o.o. 
X  x 
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Lp. Nazwa podprojektu 
Termin 

realizacji 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację podprojektu 

Oddziaływa-nie 

na sfery 

P G S 

17 

Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału nr 

40: oficyny mieszkalno-usługowe przy ul. Śląskiej 

51, 52, 53, 54 i kamienica mieszkalno-usługowa 

przy ul. Śląskiej 53 

2015 
TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o. 
X x x 

18 

Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału 

nr 40: kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. 

Śląskiej 51 

2015 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Śląska 51 
X  x 

22 

Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa 

renowacja części wspólnych kamienicy przy 

ul. Ks. Bogusława X 51 

2015 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Ks. Bogusława X 51 
X  x 

23 

Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale 

nr 36: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 39a, 

40, 40a 

2013 

Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Królowej Jadwigi 39a, 

40, 40a 

X  x 

24 
Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale 

nr 8: kamienica przy al. Wojska Polskiego 56 
2013 

Wspólnota Mieszkaniowa 

al. Wojska Polskiego 56 
X  x 

25 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją w kwartale nr 8: kamienica 

przy al. Wojska Polskiego 60 

2016 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy al. Wojska Polskiego 

60 

X  x 

26 

Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na 

miejskie i gazowe w lokalach mieszkalnych 

w kwartale nr 8 

2014-2015 

Szczecińskie TBS  

Sp. z o.o./ Gmina Miasto 

Szczecin 

X  x 

27 
Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale 

nr 35: kamienica przy al. Piastów 62 
2015-2016 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy al. Piastów 62 
X  x 

28 
Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale 

nr 35: kamienica przy al. Piastów 65 
2015-2016 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy al. Piastów 65 
X  x 

29 
Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale 

nr 24: kamienica przy al. Piastów 70 
2015-2016 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy al. Piastów 70 
X  x 

30 

Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale 

nr 24: kamienica przy ul. Bohaterów Getta 

Warszawskiego 20 

2015-2016 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Bohaterów Getta 

Warszawskiego 20 

X  x 

31 

Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale 

nr 24: kamienica przy ul. Królowej Jadwigi 3 

oficyna 

2015-2016 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Królowej Jadwigi 

3 oficyna 

X  x 

planowane do realizacji w latach 2017-2020 (podstawowe) 

32 
Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku 

od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów 
2017-2020 

Gmina Miasto Szczecin/ 

Zarząd Dróg i Transportu 

Miejskiego 

X x x 

33 

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc 

parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: 

Królowej Jadwigi/ Małkowskiego/ 

Bogusława/Bohaterów Getta 

Warszawskiego/Ściegiennego 

2016-2018 

Gmina Miasto Szczecin/ 

Zarząd Dróg i Transportu 

Miejskiego 

X x  

34 

Program remontów i przebudowy dróg i 

chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" – 

ulica Jagiellońska 

2017 

Gmina Miasto Szczecin/ 

Zarząd Dróg i Transportu 

Miejskiego 

X x  

35 

Remonty zabytkowych wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych w ramach 

Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego 

2016-2017 

Szczeciński Fundusz 

Pożyczkowy Sp. z o.o./ 

Wspólnoty Mieszkaniowe 

X  x 
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Lp. Nazwa podprojektu 
Termin 

realizacji 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację podprojektu 

Oddziaływa-nie 

na sfery 

P G S 

36 

Zagospodarowanie przedogródków oraz 

podwórek we wnętrzach kwartałów  w ramach 

Programów Zielone Podwórka i Zielone 

Przedogródki Szczecina 

2017-2020 

Gmina Miasto Szczecin/ 

Zarząd Budynków i lokali 

komunalnych /Wspólnoty 

Mieszkaniowe 

X  x 

37 

Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale 

nr 23: budowa budynku (plomba) przy 

ul. Królowej Jadwigi 45 

2016-2018 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X x x 

38 

Termomodernizacja budynku w kwartale nr 23 

przy al. Wojska Polskiego 36 w związku z 

likwidacją źródeł ciepła na paliwo stałe 

2016-2017 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy al. Wojska Polskiego 

36 

X  x 

39 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe w 

budynku w kwartale nr 23 przy al. Wojska 

Polskiego 36 

2017 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X  x 

40 

Rewitalizacja kwartału nr 36 ograniczonego 

ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, 

Małkowskiego, Ks. Bogusława X, Bł. Kr. Jadwigi 

oraz Aleją Wojska Polskiego 

2017-2020 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X X X 

41 

Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją 

budynku w kwartale nr 36 przy ul. Ks. Bogusława 

X 12 oficyna 

2017-2018 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X  x 

42 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 36 przy ul. Ks. 

Bogusława X 12 front 

2017 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Ks. Bogusława X 

12 front 

X  x 

43 

Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją 

budynku w kwartale nr 36 przy ul. Ks. Bogusława 

X 11 oficyna 

2017-2018 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X  x 

44 

Remont i przebudowa lokali mieszkalnych w 

budynku w kwartale nr  36 przy ul. Ks. 

Bogusława X 10 oficyna 

2017-2018 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X  x 

45 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 36 przy ul. Ks. 

Bogusława X 10 front 

2017 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Ks. Bogusława X 

10 front 

X  x 

46 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 36 

przy ul. Ks. Bogusława X 10 oficyna 

2017-2018 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Ks. Bogusława 10 

oficyna 

X  x 

47 

Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją 

budynku w kwartale nr  36 przy ul. Królowej 

Jadwigi 40 oficyna 

2017-2018 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X  x 

48 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 36 przy 

ul. Małkowskiego 5 front 

2018-2019 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Małkowskiego 5 

front 

X  x 

49 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 36 przy 

ul. Małkowskiego 6 front 

2018-2019 
Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Małkowskiego 6 

front 

X  x 

50 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 8 przy al. Wojska 

Polskiego 54 oficyna 

2018 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X  x 

51 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 8: 

kamienica przy al. Piastów 75 oficyna 

2017 Gmina Miasto Szczecin X  x 
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Lp. Nazwa podprojektu 
Termin 

realizacji 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację podprojektu 

Oddziaływa-nie 

na sfery 

P G S 

52 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 8 przy ul. 

Jagiellońskiej 18 front 

2019 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Jagiellońskiej 18 

front 

X  x 

53 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 8 przy ul. 

Jagiellońskiej 18 oficyny 

2019 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Jagiellońskiej 18 

oficyny 

X  x 

54 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy  

ul. Jagiellońskiej 80 

2018 
Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Jagiellońskiej 80 
X  x 

55 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy ul. 

Jagiellońskiej 81 

2018 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Jagiellońskiej 81 

oficyna 

X  x 

56 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 25 

przy ul. Jagiellońskiej 81 oficyna 

2017-2018 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Jagiellońskiej 81 

oficyna 

X  x 

57 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe w 

kwartale nr 25: kamienica przy ul. Jagiellońskiej 

82 oficyny 

2017 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Jagiellońskiej 82 

oficyny 

X  x 

58 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 25: 

kamienica przy ul. Jagiellońskiej 83 oficyny 

2017 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Jagiellońskiej 83 

oficyny 

X  x 

59 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 

al. Wojska Polskiego 42 front 

2018 
Wspólnota Mieszkaniowa 

przy al. Wojska Polskiego 

42 - front 

X  x 

60 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 

al. Wojska Polskiego 44 front 

2018 
Wspólnota Mieszkaniowa 

przy   al. Wojska 

Polskiego 44 - front 

X  x 

61 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 25: 

kamienica przy al. Wojska Polskiego 46 oficyna 

2017 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy al. Wojska Polskiego 

46 oficyna 

X  x 

62 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 

al. Wojska Polskiego 48  front 

2018 
Wspólnota Mieszkaniowa 

przy al. Wojska Polskiego 

48 - front 

X  x 

63 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 

al. Wojska Polskiego 48 oficyna 

2019 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X  x 

64 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 

al. Wojska Polskiego 50 oficyna 

2018 
Wspólnota Mieszkaniowa 

przy al. Wojska Polskiego 

50 oficyna 

X  x 

65 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 

ul. Ściegiennego 2 oficyna 

2019 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X  x 

66 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 

ul. Ściegiennego 3 oficyna 

2019 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X  x 

67 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 

ul. Ściegiennego 4 oficyna 
2019 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X  x 

68 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 

ul. Ściegiennego 5 oficyna 
2019 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X  x 
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realizacji 
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za realizację podprojektu 

Oddziaływa-nie 

na sfery 
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69 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 

ul. Ściegiennego 6 front 

2018 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Ściegiennego 6 

front 

X  x 

70 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 25: 

kamienica przy ul. Ściegiennego 6 oficyna 

2017 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Ściegiennego 6 

oficyna 

X  x 

71 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 25 

przy al. Piastów 71 oficyny 

2017-2018 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy al. Piastów 71 

oficyny 

X  x 

72 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 24 

przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 

oficyny 

2017-2018 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Bohaterów Getta 

Warszawskiego 15 

oficyny 

X  x 

73 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 24 

przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18 

oficyny 

2017-2018 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Bohaterów Getta 

Warszawskiego 18 

oficyny 

X  x 

74 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 24: 

kamienica przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 20 

front 

2018 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Boh. Getta 

Warszawskiego 20 front 

X  x 

75 
Kompleksowa renowacja budynku w kwartale  

nr 40 przy ul. Obr. Stalingradu 20/21 oficyny 
2017-2019 

TBS „Prawobrzeże”   

Sp. z o.o. 
X  x 

76 
Renowacja budynku w kwartale nr 39 przy  

ul. Więckowskiego 5 
2018-2020 

TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o. 
X x x 

77 
Kompleksowa renowacja budynku w kwartale  

nr 39 przy ul. Więckowskiego 6 oficyna 
2018-2020 

TBS „Prawobrzeże”   

Sp. z o.o. 
X  x 

78 

Kompleksowa renowacja budynku w kwartale  

nr 39 przy ul. Więckowskiego 3 oficyna prawa i 

lewa 

2018-2020 
TBS „Prawobrzeże”   

Sp. z o.o. 
X  x 

79 
Kompleksowa renowacja budynku w kwartale  

nr 39 przy ul. Śląskiej 2 oficyna 
2018-2020 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Śląska 2 oficyna 
X  x 

80 
Kompleksowa renowacja budynku w kwartale  

nr 39 przy ul. Śląskiej 3 oficyna 
2018-2020 

TBS „Prawobrzeże”   

Sp. z o.o. 
X  x 

81 
Rewitalizacja kwartału nr 21: zagospodarowanie 

fragmentu wnętrza kwartału 
2013-2019 

TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o 
X x x 

82 

Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa 

renowacja części wspólnych kamienicy przy 

ul. Ks. Bogusława X 47 

2017-2019 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Ks. Bogusława X 47 
X  x 

83 

Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa 

renowacja części wspólnych kamienicy przy 

ul. Ks. Bogusława X 49 

2017-2019 
TBS „Prawobrzeże” 

 Sp. z o.o. 
X  x 

84 

Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa 

renowacja części wspólnych kamienicy przy 

ul. Ks. Bogusława X 50 

2018-2020 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Ks. Bogusława X 50 
X  x 

85 

Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa 

renowacja części wspólnych kamienicy przy 

ul. Ks. Bogusława X 52 

2017-2019 
Wspólnota Mieszkaniowa  

ul. Ks. Bogusława X 52 
X  x 

86 
Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa 
renowacja części wspólnych kamienicy przy  
ul. Jagiellońskiej 92 

2018-2020 
TBS „Prawobrzeże” 
 Sp. z o.o. 

X  x 
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87 
Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa 
renowacja części wspólnych kamienicy przy  
ul. Jagiellońskiej 94 

2018-2020 
TBS  „Prawobrzeże”  
Sp. z o.o. 

X  x 

88 

Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła 

w budynku w kwartale nr 17 przy  

ul. Jagiellońskiej 7 oficyna 

2017 
Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Jagiellońska 7 oficyna 
X  x 

89 

Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła 

w budynku w kwartale nr 17  

przy ul. Jagiellońskiej 8 oficyna 

2017 
Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Jagiellońska 8 oficyna 
X  x 

90 

Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła 

w budynku w kwartale nr 17 przy 

ul. Jagiellońskiej 9 oficyna 

2017 
TBS „Prawobrzeże”   

Sp. z o.o. 
X  x 

91 

Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła 

w budynku w kwartale nr 17 przy ul. Rayskiego 

28 oficyna prawa i lewa 

2017 
TBS „Prawobrzeże”   

Sp. z o.o. 
X  x 

92 

Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła 

w budynku w kwartale nr 16 przy ul. Monte 

Cassino 4 

2017 
Wspólnota Mieszkaniowa 

ul. Monte Cassino 4 
X  x 

93 
Modernizacja budynku Polskiego Czerwonego 

Krzyża przy al. Wojska Polskiego 63 
2017 

Polski Czerwony Krzyż 

ZOO w Szczecinie 
X  x 

planowane do realizacji w latach 2017-2020 (pozostałe) 

94 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 7 przy 

ul. Ściegiennego 61 

2018-2019 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Ściegiennego 61 X  x 

95 

Modernizacja energetyczna budynków 

wielorodzinnych w kwartale nr 26 przy 

al. Piastów 11 front i oficyna 

2018-2019 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy al. Piastów 11 front i 

oficyna 

X  x 

96 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 28 przy 

ul. Śmiałego 8 oficyny 

2017 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Śmiałego 8 

oficyna 

X  x 

97 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 29 przy 

ul. Ściegiennego 11 front 

2018-2019 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Ściegiennego 11 

front  

X  x 

98 

Modernizacja energetyczna budynków 

wielorodzinnych w kwartale nr 29 przy 

ul. Bohaterów Warszawy 104 front i oficyna 

2018-2019 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Boh. Warszawy 

104 front i oficyna 

X  x 

99 

Modernizacja energetyczna budynku 

wielorodzinnego w kwartale nr 29 przy 

ul. Bohaterów Warszawy 106  

2019 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Bohaterów 

Warszawy 106 

X  x 

100 

Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na 

miejskie wraz z termomodernizacją 9 budynków  

mieszkalnych w kwartale nr 30 – oficyny we 

wnętrzu kwartału 

2018-2019 Gmina Miasto Szczecin  X  x 

101 

Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na 

miejskie wraz z termomodernizacją budynków 

w kwartale nr 30: kamienica przy ul. Boh. 

Warszawy 99 front i oficyny 

2018 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Boh. Warszawy 

99 front i oficyny 

X  x 

102 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 30: 

kamienica przy ul. Ściegiennego 56 front 

2018 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Ściegiennego 56 

front 

X  x 
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103 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 30: 

kamienica przy ul. Ściegiennego 56 oficyna 

2018 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Ściegiennego 56 

oficyna 

X  x 

104 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 30: 

kamienica przy ul. Ściegiennego 57 oficyna 

2018 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Ściegiennego 57 

oficyna 

X  x 

105 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z 

termomodernizacją budynku w kwartale nr 30: 

kamienica przy ul.  Pocztowej 17 oficyna 

2018 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Pocztowa 17 

oficyna 

X  x 

106 

Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz 

z termomodernizacją budynku w kwartale nr 33 

przy ul. Chodkiewicza 10  

2017-2018 
Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Chodkiewicza 10 
X  x 

107 

Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją 

zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36  

w kwartale nr 33 i zagospodarowaniem wnętrza 

podwórza  

2017-2019 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X  x 

108 

Rozbiórka i przebudowa oficyn przy al. Piastów 

16 i 15 oraz przebudowa budynku przy 

ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkingiem 

podziemnym i zagospodarowanie wnętrza 

kwartału nr 33 

2018-2021 Szczecińskie TBS Sp. z o.o. X  x 

109 
Remont budynku mieszkalnego w kwartale nr 53 

przy ul. Kopernika 6 
2017 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Kopernika 6 
X  x 

110 

Renowacja zespołu budynków Komendy Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przy 

ul. Grodzkiej 1/5 

 

2017-2019 

Komenda Miejska 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Szczecinie 

X  x 

Działania w sferze gospodarczej (G) – tworzenie warunków do ożywienia gospodarczego 

zrealizowane w latach 2010-2016 

111 

Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału 

nr 40: adaptacja parterów kamienic mieszkalno –

usługowych przy ul. Śląskiej 51, 53 oficyn 

mieszkalno-usługowych przy ul. Śląskiej 51, 52, 

53, 54, oficyny usługowej „stajenka” na lokale 

użytkowe wraz z zagospodarowaniem terenu 

2015 
TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o. 
x X x 

112 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Ks. Bogusława X 51 na cele 

usługowe 

2015 
TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o 
x X  

113 

„Centrum KOSMOS” – adaptacja i rozbudowa 

budynku dawnego kina „Kosmos” przy 

al. Wojska Polskiego 8 w kwartale nr 38 

2013-2015 
Inwestor prywatny – 

Mark Invest Sp. z o.o. 
x X  

114 

Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – 

renowacja i adaptacja zabytkowego budynku 

przy ul. Partyzantów 2 

2013-2016 
Inwestor prywatny – 

HOKER S.C. 
x X x 

115 
Rewitalizacja budynku „Lucynki i Paulinki” 

w kwartale nr 38 przy Al. Wojska Polskiego 18 
2015-2016 

Inwestor prywatny –  

Extra Invest Sp. z o.o. S. k. 
x X x 

116 

Modernizacja kamienicy w kwartale nr 22 przy 

Al. Wojska Polskiego 45 

 

2012 
Inwestor prywatny –  

Extra Invest Sp. z o.o. S. k. 
x X  
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planowane do realizacji w latach 2017-2020 (podstawowe) 

117 

Rozbudowa i adaptacja części budynków 

w kwartale nr 40 przy ul. Obr. Stalingradu 20/21 

oficyny na cele usługowe 

2017-2019 
TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o 
x X  

118 
Adaptacja części budynku w kwartale nr 39 przy 

ul. Więckowskiego 5 na cele usługowe 
2018-2020 

TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o 
x X  

119 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Ks. Bogusława X 47 na cele 

usługowe 

2017-2019 
TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o 
x X  

120 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Ks. Bogusława X 49 na cele 

usługowe 

2017-2019 
TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o 
x X  

121 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Ks. Bogusława X 50 na cele 

usługowe 

2017-2019 
TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o 
x X  

122 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 na cele 

usługowe 

2017-2019 
TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o 
x X  

123 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Jagiellońskiej 92 na cele 

usługowe 

2018-2020 
TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o 
x X  

124 

Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części 

budynku przy ul. Jagiellońskiej 94 na cele 

usługowe 

2018-2020 
TBS „Prawobrzeże”  

Sp. z o.o 
x X  

125 

„Nowoczesne Przestrzenie w kamienicy z 

historią” – modernizacja i adaptacja budynku 

przy Placu Zwycięstwa 3 (dawny hotel Piast) 

od 2017 Inwestor prywatny x X x 

126 Kompleks usługowy POSEJDON 2014-2019 PORTO Sp. z o. o. x X x 

127 Realizacja projektu pn. „Wstąp do Śródmieścia” 2017-2018 Gmina Miasto Szczecin  X x 

Działania w sferze społecznej (S) – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapobieganie patologiom społecznym 

zrealizowane w latach 2010-2016 

128 

Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura w kwartale 

nr 23: utworzenie świetlicy środowiskowej, 

punktu konsultacyjnego MOPR, utworzenie 

lokali usługowych, infrastruktury technicznej 

oraz wykonanie zagospodarowania terenu 

2012-2015 
Szczecińskie TBS  

Sp. z o.o. 
x x X 

129 

Rewitalizacja społeczna w obszarze centrum 

w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 

od 2012 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie / 

Organizacje Pozarządowe 

  X 

130 

Budowa integracji lokalnej i rewitalizacja 

społeczna w ramach Programu współpracy 

Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 

2012-2014 
Gmina Miasto Szczecin/ 

Organizacje Pozarządowe 
  X 

131 
Utworzenie mieszkania kryzysowego dla osoby 

będącej w sytuacji kryzysowej 
2015-2016 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 
  X 
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Lp. Nazwa podprojektu 
Termin 

realizacji 

Podmiot odpowiedzialny 

za realizację podprojektu 

Oddziaływa-nie 

na sfery 

P G S 

132 
Utworzenie mieszkań chronionych dla osób 

w podeszłym wieku 
2015-2016 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 
  X 

planowane do realizacji w latach 2017-2020 (podstawowe) 

133 

Utworzenie i prowadzenie punktu 

konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji 

przy ul. Królowej Jadwigi 44b 

2017-2018 
Gmina Miasto Szczecin/ 

Organizacje Pozarządowe 
x  X 

134 
Przygotowanie i realizacja programu animacji 

społecznej w procesie rewitalizacji 
2017-2018 

Gmina Miasto Szczecin/ 

Organizacje Pozarządowe 
  X 

135 

Utworzenie Dziennego Domu dla Seniorów 

„Dzienny Dom Senior Wigor" przy ul. Królowej 

Jadwigi 45A, 45C 

2015-2020 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 
x  X 

136 
Utworzenie mieszkań chronionych dla osób 

w podeszłym wieku 
2015-2020 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 
x   

137 
Gorący posiłek dla seniora – dowóz gorącego 

posiłku do miejsca zamieszkania 
2016-2020 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 
  X 

138 

System monitoringu dla seniorów „Guzik życia” - 

objecie systemem teleopieki osób samotnych 

w podeszłym wieku o ograniczonej sprawności 

ruchowej 

2016-2020 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 
  X 

139 

Biuro Obsługi Klienta przy Dziale Instytucji 

Pomocy Społecznej przy ul. Królowej Jadwigi 

45c/U2 

2015-2020 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 
x  X 

140 

Utworzenie Punktu Konsultacyjnego ds. 

Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy 

ul. Królowej Jadwigi 45c/U2 

2016-2020 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie 
x  X 

141 

Międzynarodowe Centrum Kulturalno-

Kongresowe – renowacja i adaptacja 

zabytkowego budynku przy ul. Stoisława 4 

2017-2018 

Kościół Chrześcijan 

Baptystów w RP 

Zbór w Szczecinie 

x x X 

 

4. Opis działań planowanych do realizacji w latach 2017-2020 

 

DZIAŁANIA W SFERZE PRZESTRZENNO-TECHNICZNEJ (podstawowe) 

Podprojekt: Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych 
Szeregów 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przebudowie Alei Wojska Polskiego na odcinku od Palcu 
Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów, utworzeniu atrakcyjnych przestrzeni publicznych, 
wprowadzeniu zieleni, małej architektury, ścieżek/pasów rowerowych, uporządkowaniu parkowania, 
uspokojeniu ruchu samochodowego. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego ulicy,  

• poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa, 

• poprawa wizerunku ulicy stanowiącej część historycznego układu urbanistycznego o wysokich 
walorach urbanistycznych, 
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• dostosowanie przestrzeni publicznych do pełnienia funkcji ogólnomiejskich (atrakcyjna 
i estetyczna przestrzeń ulicy, wpływająca pozytywnie na wizerunek centrum miasta), 

• utworzenie przestrzeni pozwalających na integrację mieszkańców, 

• zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez uspokojenie ruchu samochodowego 
i zwiększenie dostępności obszaru komunikacja publiczną, 

• stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarze, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2017-2020 

Planowane wydatki: 31 579 000 zł 

 

Podprojekt: Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg 
w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/ Małkowskiego/ Bogusława/ Bohaterów Getta 
Warszawskiego/Ściegiennego 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przebudowie nawierzchni dróg i chodników (w tym 
historycznych nawierzchni chodników z płyt granitowych) oraz budowie miejsc postojowych wraz 
z korektą rozwiązań z zakresu ruchu drogowego w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/ Małkowskiego/ 
Bogusława/ Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego. 

Zakres prac: 

• przebudowy jezdni i chodników, budowa i przebudowa zjazdów, budowa miejsc 
postojowych, wprowadzenie ruchu uspokojonego, dostosowanie przejść dla pieszych dla 
osób niewidomych i niedowidzących, 

• wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu w tym rejonie. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego ulic,  

• poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa, 

• poprawa wizerunku ulic stanowiących część historycznego układu urbanistycznego 
o wysokich walorach urbanistycznych, 

• poprawa jakości zamieszkania. 

Termin realizacji: 2016-2020 

Planowane wydatki: 9 522 000 zł 

Źródła finansowania: środki miasta 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy 

 

Podprojekt: Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" – 
ulica Jagiellońska 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przebudowie nawierzchni jezdni i chodników, budowie 
miejsc postojowych oraz wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ulicy Jagiellońskiej odcinku od 
Al. Wojska Polskiego do pl. Zamenhoffa (długość odcinka około 240 m). 

Zakres prac: 
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• przebudowa jezdni i chodników, budowa i przebudowa zjazdów, budowa miejsc 
postojowych, wprowadzenie ruchu uspokojonego, dostosowanie przejść dla pieszych dla 
osób niewidomych i niedowidzących, 

• wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu w tym rejonie. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego ulicy,  

• poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa, 

• poprawa wizerunku ulicy stanowiącej część historycznego układu urbanistycznego o wysokich 
walorach urbanistycznych, 

• poprawa jakości zamieszkania. 

Termin realizacji: 2016-2020 

Planowane wydatki: 4 200 000 zł 

Źródła finansowania: środki miasta 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy 

 

Podprojekt: Remonty zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach 
Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. 

Projekt polega na wdrożeniu Programu Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego, jako wspierającego 
proces rewitalizacji obszarów kryzysowych w mieście poprzez udzielanie pożyczek ze środków 
budżetu miasta na realizację prac modernizacyjnych i remontowych budynków stanowiących 
wielorodzinne budynki mieszkalne objęte ochroną konserwatorską, w tym remont frontowej elewacji 
budynku wraz z prześwitami bramowymi, remont dachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
budynku. Pożyczka może być udzielona maksymalnie do 80 proc. wartości planowanego remontu. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin – Szczeciński Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z o.o. (dysponent środków), Wspólnoty Mieszkaniowe (realizator zadania). 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego zabytkowych budynków mieszkalno-użytkowych położonych 
w reprezentacyjnych przestrzeniach publicznych, 

• poprawa jakość zamieszkania poprzez powstrzymanie degradacji technicznej i społecznej 
budynków i wydłużenie okresu ich trwałości,  

• obniżenie kosztów eksploatacji poprzez termomodernizację budynków, 

• aktywizacja lokalnej społeczności, 

• podniesienie estetyki i funkcjonalności obszaru, 

• ochrona wartości historycznych oraz niepowtarzalności przestrzeni miejskiej poprzez 
utrzymanie i eksponowanie charakterystycznych, wartościowych cech miejskiej zabudowy 
mieszkalnej i jej kompozycji, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy, szczególnie w obszarze historycznego 
centrum. 

Termin realizacji: od 2016 

Planowane wydatki: 2 500 000 zł rocznie 

Źródła finansowania: środki miasta, środki Spółki, środki Wspólnot Mieszkaniowych 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy 
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Podprojekt: Zagospodarowanie przedogródków oraz podwórek we wnętrzach kwartałów  
w ramach Programów Zielone Podwórka i Zielone Przedogródki Szczecina 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu terenów między budynkami oraz przed 
budynkami poprzez dofinansowywania z budżetu miasta prac z tym związanych. 
Zakres prac: 

• wykonanie nasadzeń zieleni,  

• postawianie ławek i innych elementów małej architektury, 

• budowa lokalnych placów zabaw,  

• budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

• budowa nowych nawierzchni, drenażu terenu, wykonanie odpływów wód gruntowych – 
w celu budowy lokalnych parkingów.  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Budynków 
i Lokali Komunalnych, Wspólnoty Mieszkaniowe (realizator zadania). 

Oczekiwane rezultaty:  

• polepszenie wizerunku miasta poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia 
budynków, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców oraz ich integracja w zakresie dbałości o otoczenie, 

• zwiększenie komfortu życia mieszkańców, 

• poprawa bezpieczeństwa, 

• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście. 

Termin realizacji: od 2017 

Planowane wydatki: 3 000 000 zł rocznie z budżetu miasta 

Źródła finansowania: środki miasta, środki Wspólnot Mieszkaniowych 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja RAZEM – Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: budowa 
budynku (plomba) przy ul. Królowej Jadwigi 45 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na uzupełnieniu ciągu pierzei XIX-wiecznych kamienic poprzez 
budowę nowego budynku, tzw. plomby wraz z budową przyłączy do budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie zdewastowanego terenu, 

• wzrost liczby nowych lokali mieszkalnych i usługowych, w tym mieszkań dla osób starszych 
i niepełnosprawnych, 

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2016-2018 

Planowane wydatki: 3 491 765 zł 

Źródła finansowania: środki Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., środki 
miasta 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 
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Podprojekt: Termomodernizacja budynku w kwartale nr 23 przy al. Wojska Polskiego 36 w związku 
z likwidacją źródeł ciepła na paliwo stałe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wykonaniu ocieplenia ściany tylnej, stopu nad ostatnią 
kondygnacją oraz wymianie stolarki okiennej w częściach wspólnych. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska 
Polskiego 36 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość i atrakcyjności zamieszkania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku, 

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek. 

Termin realizacji:  2016-2017 

Planowane wydatki: 217 341 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku w kwartale nr 23 przy al. Wojska 
Polskiego 36 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w dwóch mieszkaniach – 
nr 4 i 5 w budynku.  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego lokali,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez zmianę sposobu 
ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek.  

Termin realizacji:  2017 

Planowane wydatki: 76 990 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, środki  własne 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Rewitalizacja Kwartału nr 36 ograniczonego ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, 
Małkowskiego, Ks. Bogusława X, Bł. Kr. Jadwigi oraz aleją Wojska Polskiego 

Opis projektu: W ramach podprojektu planowane jest przeprowadzenie koniecznych wyburzeń 
istniejących garaży i budynków gospodarczych wewnątrz kwartału oraz wyburzeń lub przekształceń, 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych wewnątrz kwartału wraz 
z ich termomodernizacją. Planuje się również wykonanie zagospodarowania wnętrza kwartału, 
w ramach którego przyjmuje się wariantowo – budowę naziemnych miejsc postojowych lub budowę 
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parkingu podziemnego oraz budowę budynku plombowego z przeznaczeniem na działalność 
z zakresu usług medycznych, budowę punktu opieki nad dziećmi (lokalu żłobka), budowę lokalu 
stanowiącego centrum aktywności lokalnej, a także dodatkowo rozbudowę i nadbudowę siedziby 
Szczecińskiego TBS. Przewiduje się także prowadzenie projektów miękkich skupionych wokół działań 
na rzecz dzieci i osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i integracji lokalnych 
społeczności, przeciwdziałania marginalizacji, ograniczenia patologii społecznych czy poprawy 
bezpieczeństwa. 

Rewitalizacja kwartału nr 36 obejmować będzie kilka podprojektów, w tym projekt rewitalizacji 
wnętrza kwartału, a także podprojekty dotyczące modernizacji energetycznej budynków 
uwzględniające udział środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, podprojekt realizowany w ramach 
Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod 
nazwą „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, projekty 
indywidualne Wspólnot Mieszkaniowych polegające na realizacji działań remontowych 
i termomodernizacyjnych przy udziale premii udzielanych przez BGK, kredytów inwestycyjnych, 
Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego.  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o.   

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu zagospodarowania wnętrza kwartału, w tym likwidacja barier 
architektonicznych  

• poprawa stanu technicznego budynków a tym samym obniżenie kosztów ponoszonych na 
remonty bieżące i eksploatację  

• poprawa standardu, funkcjonalności lokali mieszkalnych i jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska, zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, 

• stworzenie warunków dla aktywizacji i integracji mieszkańców, w tym pobudzenie aktywności 
mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynki,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• poprawa bezpieczeństwa, 

• poprawa jakości i atrakcyjności zamieszkiwania i inwestowania w centrum miasta poprzez 
wzrost walorów estetycznych oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze 
społecznej, gospodarczej, przestrzennej.  

Termin realizacji:  2017-2020 

Planowane wydatki: 23 450 000 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, klienci 

 

Podprojekt: Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku w kwartale nr 36 przy 
ul. Ks. Bogusława X 12 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z  sieci miejskiej, wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, 
stropów nad ostatnią kondygnacją i nad piwnicą, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, oraz na 
przebudowie lokali mieszkalnych w celu wydzielenia łazienek z pomieszczeń kuchni, remoncie 
stropów, wykonaniu nowych posadzek. 
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Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość i atrakcyjności zamieszkania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek.  

Termin realizacji:  2017-2018 

Planowane wydatki: 1 196 260 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, środki  własne Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 36 przy 
ul. Ks. Bogusława X 12 front 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Bogusława 
X 12 front 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek. 

Termin realizacji: 2017 

Planowane wydatki: 548 814 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy 

 

Podprojekt: Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku w kwartale nr 36 przy 
ul. Ks. Bogusława X 11 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z  sieci miejskiej, wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, 
stropów nad ostatnią kondygnacją i nad piwnicą, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz na 
przebudowie lokali mieszkalnych w celu wydzielenia łazienek z pomieszczeń kuchni, remoncie 
stropów, wykonaniu nowych posadzek. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  
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• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek. 

Termin realizacji:  2017-2018 

Planowane wydatki: 985 514 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, środki  własne 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Remont i przebudowa lokali mieszkalnych w budynku w kwartale nr 36 przy 
ul. Ks. Bogusława X 10 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na remoncie i przebudowie lokali mieszkalnych w celu 
wydzielenia łazienek z pomieszczeń kuchni, remoncie stropów, wykonaniu nowych posadzek. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek.  

Termin realizacji:  2017-2018 

Planowane wydatki: 497 722 zł  

Źródła finansowania: środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 36 przy 
ul. Ks. Bogusława X 10 front 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Bogusława 
X 10 front 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek. 

Termin realizacji: 2017 

Planowane wydatki: 535 615 zł  
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Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy 

 

Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją budynku 
w kwartale nr 36 przy ul. Ks. Bogusława X 10 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z  sieci miejskiej oraz wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, 
stropów nad ostatnią kondygnacją i nad piwnicą, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Bogusława 
X 10 oficyna 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość i atrakcyjności zamieszkania w centrum miasta poprzez wzrost estetyki, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek. 

Termin realizacji: 2017-2018 

Planowane wydatki: 609 229 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku w kwartale nr 36 przy 
ul. Królowej Jadwigi 40 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z  sieci miejskiej, wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, 
stropów nad ostatnią kondygnacją i nad piwnicą, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz na 
przebudowie lokali mieszkalnych w celu wydzielenia łazienek z pomieszczeń kuchni, remoncie 
stropów, wykonaniu nowych posadzek. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość i atrakcyjności zamieszkania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek. 

Termin realizacji:  2017-2018 

Planowane wydatki: 1 027 503 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, środki  własne 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 
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Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 36 przy 
ul. Małkowskiego 5 front 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku wraz 
z remontem części wspólnych. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Małkowskiego 
5 front 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek. 

Termin realizacji:  2018-2019 

Planowane wydatki:  595 000 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 
Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 36 przy 
ul. Małkowskiego 6 front 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku wraz 
z remontem części wspólnych. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Małkowskiego 
6  front 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek. 

Termin realizacji:  2018-2019 

Planowane wydatki:  606 000 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 8 przy al. Wojska 
Polskiego 54 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku. 
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Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 400 000 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją budynku 
w kwartale nr 8:  kamienica przy  ul. al. Piastów 75 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej oraz wykonaniu głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie emisji. 

Termin realizacji:  2016-2017 

Planowane wydatki:  359 093 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki Gminy 
Miasto Szczecin 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 8 przy 
ul. Jagiellońskiej 18 front 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 
18 front 

Oczekiwane rezultaty:  
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• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2019 

Planowane wydatki: 586 091 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy 

 
Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 8 przy 
ul. Jagiellońskiej 18 oficyny 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 
18 oficyny 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2019 

Planowane wydatki: 869 546 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 
ul. Jagiellońskiej 80 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 
80 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie aktywności społecznej, 
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• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 1 168 869 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy 

 
Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 
ul. Jagiellońskiej 81 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 
81 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2019 

Planowane wydatki: 744 201 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy 

 

Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją budynku 
w kwartale nr 25 przy ul. Jagiellońskiej 81 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z  sieci miejskiej oraz wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 
81 oficyna 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość i atrakcyjności zamieszkania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku. 

Termin realizacji:  2017-2018 

Planowane wydatki: 818 179 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 
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Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją w kwartale nr 25:  
kamienica przy ul. Jagiellońskiej 82 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej oraz wykonaniu głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jagiellońskiej 82 
oficyna 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, obniżenie zużycia energii elektrycznej 
i zmniejszenie emisji. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 781 026 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  
Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją budynku 
w kwartale nr 25:  kamienica przy ul. Jagiellońskiej 83 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej oraz wykonaniu głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jagiellońskiej 83 
oficyna 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, obniżenie zużycia energii elektrycznej 
i zmniejszenie emisji. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 741 626 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  
Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 
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Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy al. Wojska 
Polskiego 42  front 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku wraz 
z remontem części wspólnych. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska 
Polskiego 42 front 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania,  

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• przywrócenie aktywności społecznej i gospodarczej, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 970 000  zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy al. Wojska 
Polskiego 44 front 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku wraz 
z remontem części wspólnych. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska 
Polskiego 44 front 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• przywrócenie aktywności społecznej i gospodarczej, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 865 000 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 
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Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją budynku 
w kwartale nr 25:  kamienica przy al. Wojska Polskiego 46 oficyna  

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej oraz wykonaniu głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 
46 oficyna  

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, obniżenie zużycia energii elektrycznej 
i zmniejszenie emisji. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 445 626 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  
Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy al. Wojska 
Polskiego 48 front 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku wraz 
z remontem części wspólnych. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska 
Polskiego 48 front 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• przywrócenie aktywności społecznej i gospodarczej, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektryczne. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 460 000  zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 
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Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy al. Wojska 
Polskiego 48 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku wraz 
z pracami wynikającymi ze stanu technicznego budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2019 

Planowane wydatki: 800 000 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy al. Wojska 
Polskiego 50 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska 
Polskiego 50 oficyna 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 710 000  zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 
ul. Ściegiennego 2 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku wraz 
z pracami wynikającymi ze stanu technicznego budynku. 
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Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2019 

Planowane wydatki: 950 000 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartalne nr 25 przy 
ul. Ściegiennego 3 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku wraz 
z pracami wynikającymi ze stanu technicznego budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2019 

Planowane wydatki: 1 120 000  zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 
ul. Ściegiennego 4 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku wraz 
z pracami wynikającymi ze stanu technicznego budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 
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Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2019 

Planowane wydatki: 1 120 000  zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 
Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 25 przy 
ul. Ściegiennego 5 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku wraz 
z pracami wynikającymi ze stanu technicznego budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2019 

Planowane wydatki:  1 120 000  zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartalne nr 25 przy 
ul. Ściegiennego 6 front 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku wraz 
z remontem części wspólnych. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ściegiennego 6 
front 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  
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• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• przywrócenie aktywności społecznej i gospodarczej, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 650 000  zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją budynku 
w kwartale nr 25:  kamienica przy ul. Ściegiennego 6 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej oraz wykonaniu głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ściegiennego 6 
oficyna  

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, obniżenie zużycia energii elektrycznej 
i zmniejszenie emisji. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 817 345 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  
Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją budynku 
w kwartale nr 25 przy al. Piastów 71 oficyny 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z  sieci miejskiej oraz wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Piastów 71 
oficyny 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  
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• poprawa jakość i atrakcyjności zamieszkania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku. 

Termin realizacji:  2017-2018 

Planowane wydatki: 873 184 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją budynku 
w kwartale nr 24 przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 oficyny 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z  sieci miejskiej oraz wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego 15 oficyny 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość i atrakcyjności zamieszkania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku, zmianę sposobu ogrzewania i zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku. 

Termin realizacji:  2017-2018 

Planowane wydatki: 744 550 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją budynku 
w kwartale nr 24 przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18 oficyny 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z  sieci miejskiej oraz wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego 18 oficyny 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość i atrakcyjności zamieszkania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku, zmianę sposobu ogrzewania i zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku. 
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Termin realizacji:  2017-2018 

Planowane wydatki: 1 161 084 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją budynku 
w kwartale nr 24:  kamienica przy  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 20 front 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej oraz wykonaniu głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego 20 front  

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość i atrakcyjności zamieszkania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku, zmianę sposobu ogrzewania i zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku.    

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 296 718 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  
Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Kompleksowa renowacja budynków w kwartale nr 40 przy ul. Obr. Stalingradu 20/21 
oficyny 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji kwartału nr 40, etap IV – przyjęto scalenie 
oficyny prawej przy ul. Obrońców Stalingradu 21 z oficynami I i II przy ul. Obrońców Stalingradu 20, 
wyburzenie oficyny środkowej przy ul. Obrońców Stalingradu 21 oraz części południowej oficyny II 
Obrońców Stalingradu 20. W kondygnacji parteru oficyn scalanych planuje się utworzyć lokale 
użytkowe, które będą ostatnim ogniwem pasażu usługowego wschodzącego do wnętrza kwartału 
nr 40. W budynkach po renowacji planuje się utworzyć ogółem 23 mieszkania oraz 4 lokale użytkowe. 
Zakres podprojektu obejmuje części wspólne budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 
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• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2017-2019 

Planowane wydatki: 2 944 019 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ na lata 2014-2020. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Renowacja budynku kwartale nr 39 przy ul. Więckowskiego 5 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowego budynku, 
polegającej na przebudowie, nadbudowie i adaptacji w celu nadania mu współczesnych standardów 
techniczno-użytkowych, zmiany funkcji pomieszczeń na parterze z mieszkalnej na usługową oraz 
adaptacji nieużytkowej części poddasza w celu stworzenia dodatkowej powierzchni użytkowej 
z funkcją mieszkalną. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu z dojazdami, miejscami 
postojowymi, zielenią, placem zabaw oraz uzbrojeniem podziemnym. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa jakość zamieszkania poprzez powstrzymanie degradacji technicznej i społecznej 
budynku zlokalizowanego w historycznej zabudowie śródmiejskiej i wydłużenie okresu jego 
trwałości, 

• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie zdewastowanego terenu, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności gospodarczej i funkcjonalności przestrzeni,  

• wzrost liczby nowych lokali usługowych, 

• wzrost zatrudnienia na obszarze, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie zużycia energii poprzez likwidację ogrzewania piecowego 
charakteryzującego się niską sprawnością i emitującego szkodliwe zanieczyszczenia, 

• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście. 

Termin realizacji: 2018-2020 

Planowane wydatki: 4 500 000 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ na lata 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Kompleksowa renowacja budynku w kwartale nr 39 przy ul. Więckowskiego 6 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji lokali 
mieszkalnych i części wspólnych obejmującej: wykonanie nowych instalacji wewnętrznych 
i zewnętrznych sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, okładzin ścian i sufitów, warstw 
posadzkowych, stolarki okiennej i drzwiowej, elementów ślusarsko-kowalskich, izolacji 
przeciwwilgociowej kondygnacji podziemnej, termomodernizacji, pokrycia dachu, zagospodarowania 
terenu wokół budynku, przebudowę mieszkań z dostosowaniem do obecnych wymagań przepisów 
techniczno-budowlanych min. poprzez wydzielenie łazienki z miską ustępową w każdym lokalu, 
zmianę funkcji niektórych pomieszczeń; zmianę geometrii bryły budynku, wzmocnienie konstrukcji 
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budynku w związku z realizowaną przebudową itp. Zadanie realizowane jest w etapach. Przedmiotem 
podprojektu jest drugi etap realizacyjny.  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2018-2020 

Planowane wydatki: 725 782 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 3 oficyna prawa i lewa 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji lokali 
mieszkalnych i części wspólnych obejmującej: wykonanie nowych instalacji wewnętrznych 
i zewnętrznych sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, okładzin ścian i sufitów, warstw 
posadzkowych, stolarki okiennej i drzwiowej, elementów ślusarsko-kowalskich, izolacji 
przeciwwilgociowej kondygnacji podziemnej, termomodernizacji, pokrycia dachu, zagospodarowania 
terenu wokół budynku; przebudowę mieszkań z dostosowaniem do obecnych wymagań przepisów 
techniczno-budowlanych min. poprzez wydzielenie łazienki z miską ustępową w każdym lokalu; 
zmianę funkcji niektórych pomieszczeń; zmianę geometrii bryły budynku; wzmocnienie konstrukcji 
budynku w związku z realizowaną przebudową itp. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2018-2020 

Planowane wydatki: 1 511 727 zł 
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Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Śląskiej 2 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji lokali 
mieszkalnych i części wspólnych obejmującej: wykonanie nowych instalacji wewnętrznych 
i zewnętrznych sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, okładzin ścian i sufitów, warstw 
posadzkowych, stolarki okiennej i drzwiowej, elementów ślusarsko-kowalskich, izolacji 
przeciwwilgociowej kondygnacji podziemnej, termomodernizacji, pokrycia dachu, zagospodarowania 
terenu wokół budynku; przebudowę mieszkań z dostosowaniem do obecnych wymagań przepisów 
techniczno-budowlanych min. poprzez wydzielenie łazienki z miską ustępową w każdym lokalu; 
zmianę funkcji niektórych pomieszczeń; zmianę geometrii bryły budynku; wzmocnienie konstrukcji 
budynku w związku z realizowaną przebudową itp. Zadanie realizowane jest w etapach. Przedmiotem 
podprojektu jest drugi etap realizacyjny. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa Śląska 2 oficyna. 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej. 

Termin realizacji: 2018-2020 

Planowane wydatki: 1 477 099 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Śląskiej 3 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji lokali 
mieszkalnych i części wspólnych obejmującej: wykonanie nowych instalacji wewnętrznych 
i zewnętrznych sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, okładzin ścian i sufitów, warstw 
posadzkowych, stolarki okiennej i drzwiowej, elementów ślusarsko-kowalskich, izolacji 
przeciwwilgociowej kondygnacji podziemnej, termomodernizacji, pokrycia dachu, zagospodarowania 
terenu wokół budynku; przebudowę mieszkań z dostosowaniem do obecnych wymagań przepisów 
techniczno-budowlanych min. poprzez wydzielenie łazienki z miską ustępową w każdym lokalu; 
zmianę funkcji niektórych pomieszczeń; zmianę geometrii bryły budynku; wzmocnienie konstrukcji 
budynku w związku z realizowaną przebudową itp. Zadanie realizowane jest w etapach. Przedmiotem 
podprojektu jest drugi etap realizacyjny. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 
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Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2018-2020 

Planowane wydatki: 590 224 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: zagospodarowanie fragmentu wnętrza kwartału 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wykonaniu w pasie terenu przy budynkach zieleni, 
chodników, miejsc postojowych, wiat śmietnikowych, małej architektury, oświetlenia oraz kanalizacji 
deszczowej. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej  jakości  funkcjonalnej obszarowi, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności gospodarczej i funkcjonalności obszaru, 

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Podprojekt został częściowo zrealizowany w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku trafostacji, 
wykonaniu prac elektrycznych oraz w zakresie zagospodarowania części wnętrza kwartału (dla 
budynków przy ul. Jagiellońskiej 93 i Ks. Bogusława X 51). 

Termin realizacji: 2013-2019 

Planowane wydatki: 1 180 495 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ na lata 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy 
przy ul. Ks. Bogusława X 47  
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Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowego budynku, w tym 
m. in. remont elewacji, klatki schodowej, modernizacja istniejących i budowa nowych instalacji 
wewnętrznych, termomodernizacja, przebudowa i modernizacja mieszkań oraz adaptacja poddasza 
na mieszkania. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Bogusława 
X 47 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2017-2019 

Planowane wydatki: 3 185 785 zł 

Źródła finansowania: środki Wspólnoty Mieszkaniowej, środki RPO WZ na lata 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy 
przy ul. Ks. Bogusława X 49 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowej kamienicy, w tym 
m. in. remont elewacji i klatki schodowej modernizacja istniejących i budowa nowych instalacji 
wewnętrznych, przebudowa i modernizacja mieszkań oraz budowa przepustu bramowego łączącego 
Deptak Bogusława z wnętrzem kwartału nr 21. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2017-2019 

Planowane wydatki: 2 404 824 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ na lata 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 
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Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy 
przy ul. Ks. Bogusława X 50 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowego budynku, w tym 
m. in. remont elewacji, klatki schodowej, modernizacja istniejących i budowa nowych instalacji 
wewnętrznych, termomodernizacja, przebudowa i modernizacja mieszkań oraz adaptacja poddasza 
na mieszkania. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Bogusława 
X 50 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2018-2020 

Planowane wydatki: 1 577 878 zł 

Źródła finansowania: środki Wspólnoty Mieszkaniowej, środki RPO WZ na lata 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy 
przy ul. Ks. Bogusława X 52 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowego budynku, w tym 
m. in. remont elewacji, klatki schodowej, modernizacja istniejących i budowa nowych instalacji 
wewnętrznych, termomodernizacja, przebudowa i modernizacja mieszkań oraz adaptacja poddasza 
na lokale. Zadanie realizowane jest w etapach. Przedmiotem podprojektu jest drugi etap realizacyjny 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Bogusława 
X 52 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2017-2019 

Planowane wydatki: 3 713 585 zł 

Źródła finansowania: środki Wspólnoty Mieszkaniowej, środki RPO WZ na lata 2014-2020. 
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Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy 
przy ul. Jagiellońskiej 92 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowej kamienicy, w tym 
m. in. w tym m. in. remont elewacji, klatki schodowej, modernizacja istniejących i budowa nowych 
instalacji wewnętrznych, termomodernizacja, przebudowa i modernizacja mieszkań oraz budowa 
przepustu bramowego łączącego ul. Jagiellońską z wnętrzem kwartału nr 21. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o.(lub następca prawny w przypadku sprzedaży budynku). 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2018-2020 

Planowane wydatki: 2 110 590 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. (lub 
następcy prawnego w przypadku sprzedaży budynku), środki RPO WZ na lata 2014-2020. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy 
przy ul. Jagiellońskiej 94 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowego budynku, w tym 
m. in. remont elewacji, klatki schodowej, modernizacja istniejących i budowa nowych instalacji 
wewnętrznych, termomodernizacja, przebudowa i modernizacja mieszkań oraz adaptacja poddasza 
na lokale. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. (lub następca prawny w przypadku sprzedaży budynku). 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 
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Termin realizacji: 2018-2020 

Planowane wydatki: 3 652 589 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. (lub 
następcy prawnego w przypadku sprzedaży budynku), środki RPO WZ na lata 2014-2020. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Termomodernizacja oraz wymiana źródeł ciepła w budynku w kwartale nr 17 przy 
ul. Jagiellońskiej 7 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na realizacji zadań w zakresie modernizacji źródeł ciepła 
i termomodernizacji budynku wspomagającej efekt modernizacji źródeł ciepła w ramach programu 
"Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 

efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Modernizacja 
źródeł ciepła będzie polegać na likwidacji pieców kaflowych na paliwo stałe oraz wykonaniu instalacji 
c.o. i c.w.u. etażowej gazowej. Termomodernizacja budynku, wspomagająca efekt modernizacji 
źródeł ciepła, będzie polegać na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, dociepleniu 
ścian zewnętrznych w części nadziemnej i podziemnej, dociepleniu stropu nad piwnicą oraz stropu 
nad ostatnią kondygnacja ogrzewaną, dociepleniu ścian mieszkań poddasza od strony 
nieogrzewanego strychu, wymianie starej stolarki okiennej w mieszkaniach oraz częściach wspólnych, 
wymianie starej stolarki drzwiowej wejść do mieszkań oraz wejściowej do budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 7 oficyna 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki. 

Termin realizacji: 2017 

Planowane wydatki: 628 644 zł 

Źródła finansowania: dotacja z Programu KAWKA, środki własne 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Termomodernizacja oraz wymiana źródeł ciepła w budynku w kwartale nr 17 przy 
ul. Jagiellońskiej 8 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na realizacji zadań w zakresie modernizacji źródeł ciepła 
i termomodernizacji budynku wspomagającej efekt modernizacji źródeł ciepła w ramach programu 
"Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 

efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Modernizacja 
źródeł ciepła będzie polegać na likwidacji pieców kaflowych na paliwo stałe oraz wykonaniu instalacji 
c.o. i c.w.u. etażowej gazowej. Termomodernizacja budynku, wspomagająca efekt modernizacji 
źródeł ciepła, będzie polegać na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, dociepleniu 
ścian zewnętrznych w części nadziemnej i podziemnej, dociepleniu stropu nad piwnicą oraz stropu 
nad ostatnią kondygnacja ogrzewaną, wymianie starej stolarki okiennej w mieszkaniach oraz 
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częściach wspólnych, wymianie starej stolarki drzwiowej wejść do mieszkań oraz wejściowej do 
budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 8 oficyna 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki. 

Termin realizacji: 2017 

Planowane wydatki: 368 485 zł 

Źródła finansowania: dotacja z Programu KAWKA, środki własne 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Termomodernizacja oraz wymiana źródeł ciepła w budynku w kwartale nr 17 przy 
ul. Jagiellońskiej 9 oficyna 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na realizacji zadań w zakresie modernizacji źródeł ciepła 
i termomodernizacji budynku wspomagającej efekt modernizacji źródeł ciepła w ramach programu 
"Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 

efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Modernizacja 
źródeł ciepła będzie polegać na likwidacji pieców kaflowych na paliwo stałe oraz wykonaniu instalacji 
c.o. i c.w.u. etażowej gazowej. Termomodernizacja budynku, wspomagająca efekt modernizacji 
źródeł ciepła, będzie polegać na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, dociepleniu 
ścian zewnętrznych w części nadziemnej i podziemnej, dociepleniu stropu nad piwnicą oraz stropu 
nad ostatnią kondygnacja ogrzewaną, wymianie starej stolarki okiennej w mieszkaniach oraz 
częściach wspólnych, wymianie starej stolarki drzwiowej wejść do mieszkań oraz wejściowej do 
budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki. 

Termin realizacji: 2017 

Planowane wydatki: 373 494 zł 

Źródła finansowania: dotacja z Programu KAWKA, środki własne 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 
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Podprojekt: Termomodernizacja oraz wymiana źródeł ciepła w budynku w kwartale nr 17 przy 
ul. Rayskiego 28 oficyna prawa i lewa 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na realizacji zadań w zakresie modernizacji źródeł ciepła i 
termomodernizacji budynku wspomagającej efekt modernizacji źródeł ciepła w ramach programu 
"Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 

efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Modernizacja 
źródeł ciepła będzie polegać na likwidacji pieców kaflowych na paliwo stałe oraz wykonaniu instalacji 
c.o. i c.w.u. etażowej gazowej. Termomodernizacja budynku, wspomagająca efekt modernizacji 
źródeł ciepła, będzie polegać na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, dociepleniu 
ścian zewnętrznych w części nadziemnej i podziemnej, dociepleniu stropu nad piwnicą oraz stropu 
nad ostatnią kondygnacja ogrzewaną, wymianie starej stolarki okiennej w mieszkaniach oraz 
częściach wspólnych, wymianie starej stolarki drzwiowej wejść do mieszkań oraz wejściowej do 
budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki. 

Termin realizacji: 2017 

Planowane wydatki: 506 712 zł 

Źródła finansowania: dotacja z Programu KAWKA, środki własne 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Termomodernizacja oraz wymiana źródeł ciepła w budynku w kwartale nr 16 przy 
ul. Monte Cassino 4 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na realizacji zadań w zakresie modernizacji źródeł ciepła 
i termomodernizacji budynku wspomagającej efekt modernizacji źródeł ciepła w ramach programu 
"Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 

efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Modernizacja 
źródeł ciepła będzie polegać na likwidacji pieców kaflowych na paliwo stałe oraz wykonaniu instalacji 
c.o. i c.w.u. etażowej gazowej. Termomodernizacja budynku, wspomagająca efekt modernizacji 
źródeł ciepła, będzie polegać na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, dociepleniu 
ścian zewnętrznych w części nadziemnej i podziemnej, dociepleniu stropu nad piwnicą oraz stropu 
nad ostatnią kondygnacja ogrzewaną, wymianie starej stolarki okiennej w mieszkaniach oraz 
częściach wspólnych, wymianie starej stolarki drzwiowej wejść do mieszkań oraz wejściowej do 
budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa Monte Cassino 4 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 
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• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki. 

Termin realizacji: 2017 

Planowane wydatki: 482 380 zł 

Źródła finansowania: dotacja z Programu KAWKA, środki własne 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Modernizacja budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy al. Wojska Polskiego 63 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu głębokiej, kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy al. Wojska Polskiego 63 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Odział 
Okręgowy w Szczecinie 

Oczekiwane rezultaty: 

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Termin realizacji: 2017 

Planowane wydatki: b.d. 

Źródła finansowania: środki własne, środki RPO WZ na lata 2014-2020, środki WFOŚiGW 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, użytkownicy budynku 

 

 

DZIAŁANIA W SFERZE PRZESTRZENNO-TECHNICZNEJ (pozostałe) 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 7 przy 
ul. Ściegiennego 61  

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ściegiennego 
61   

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynków,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynków, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynki,  

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 
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Termin realizacji: 2018-2019 

Planowane wydatki: 727 000 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w kwartale nr 26 przy 

al. Piastów 11 front i oficyna  

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynków. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Piastów 11 

front i oficyna  

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynków,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum  

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków poprzez wykonanie 

głębokiej termomodernizacji budynków, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynki,  

• przywrócenie aktywności społecznej i gospodarczej, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 

zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji:  2018-2019 

Planowane wydatki: 2 149 000 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 28 przy 
ul. Bolesława Śmiałego 8 oficyny 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława 
Śmiałego 8 oficyna 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynków,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynków, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynki,  

• przywrócenie aktywności społecznej i gospodarczej, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2017 
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Planowane wydatki: 1 002 000 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej i Gminy Miasto 
Szczecin 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 29 przy 
ul. Ściegiennego 11 front  

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ściegiennego 
11 front   

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynków,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynków, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynki,  

• przywrócenie aktywności społecznej i gospodarczej, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2018-2019 

Planowane wydatki: 903 000 zł 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki Wspólnoty Mieszkaniowej i Gminy Miasto 
Szczecin 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w kwartale nr 29 przy 
ul. Bohaterów Warszawy 104 front i oficyna  

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynków. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów 
Warszawy 104 front i oficyna   

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynków,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

•  ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynków, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynki,  

• przywrócenie aktywności społecznej, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji:  2018-2019 

Planowane wydatki:  1 741 000 zł 
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Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej i Gminy Miasto 
Szczecin 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale nr 29 przy 
ul. Bohaterów Warszawy 106 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na głębokiej modernizacji energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów 
warszawy 106 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
głębokiej termomodernizacji budynku, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie aktywności społecznej i gospodarczej, 

• zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obniżenie 
zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 846 820 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy 

 

Podprojekt: Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na miejskie wraz z termomodernizacją 
9 budynków  mieszkalnych w kwartale nr 30 – oficyny we wnętrzu kwartału 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej oraz wykonaniu głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego walorów estetycznych budynków,  

• poprawa jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej budynków i obniżenie zużycia energii elektrycznej. 

Termin realizacji:  2018-2019 

Planowane wydatki:  4 526 044 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Gminy 
Miasto Szczecin 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 
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Podprojekt: Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na miejskie wraz z termomodernizacją 
w kwartale nr 30: kamienica przy ul. Boh. Warszawy 99 front i oficyny 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej oraz wykonaniu głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Boh. Warszawy 99 
front i oficyny 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej budynków, obniżenie zużycia energii elektrycznej 
i zmniejszenie emisji. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 1 831 900 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  
Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją w kwartale nr 30:  
kamienica przy  ul. Ściegiennego 56 front 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej oraz wykonaniu głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ściegiennego 
56 front  

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, obniżenie zużycia energii elektrycznej 
i zmniejszenie emisji. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 455 666  zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  
Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 
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Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją w kwartale nr 30:  
kamienica przy ul. Ściegiennego 56 oficyna  

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej oraz wykonaniu głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ściegiennego 56 
oficyna  

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, obniżenie zużycia energii elektrycznej 
i zmniejszenie emisji. 

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 341 509 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  
Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 
Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją w kwartale nr 30: 
kamienica przy ul. Ściegiennego 57 oficyna  

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej oraz wykonaniu głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ściegiennego 57 
oficyna  

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, obniżenie zużycia energii elektrycznej 
i zmniejszenie emisji.  

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 464 349 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  
Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 
Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją w kwartale nr 30:  
kamienica przy ul. ul.  Pocztowej 17 oficyna  
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Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej oraz wykonaniu głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pocztowej 17 
oficyna  

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku,  

• poprawa jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, obniżenie zużycia energii elektrycznej 
i zmniejszenie emisji.  

Termin realizacji: 2018 

Planowane wydatki: 561 011 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  
Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją budynku 
w kwartale nr 33 przy ul. Chodkiewicza 10 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na likwidacji ogrzewania piecowego w budynku i wykonania 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z  sieci miejskiej oraz wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, 
prześwitu bramowego, wymianie stolarki okiennej, remoncie balkonów. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chodkiewicza 
10 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku,  

• poprawa jakość zamieszkania, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku i zmianę sposobu ogrzewania, 

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek,  

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum. 

Termin realizacji: 2017-2018 

Planowane wydatki: 812 196 zł  

Źródła finansowania: dotacja z WFOŚIGW/NFOŚIGW, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 
34, 35, 36 w kwartale nr 33 i zagospodarowaniem wnętrza podwórza 
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Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejących oficyn (3 budynki) wraz z głęboką 
modernizacją energetyczną. Przewiduje się dostosować jeden budynek dla osób starszych 
i niepełnosprawnych. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu wewnętrznego 
dziedzińca.   

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o.   

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu zagospodarowania wnętrza kwartału, w tym likwidacja barier 
architektonicznych , 

• poprawa stanu technicznego budynków a tym samym obniżenie kosztów ponoszonych na 
remonty bieżące i eksploatację, 

• poprawa standardu, funkcjonalności lokali mieszkalnych i jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska, zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, 

• stworzenie warunków dla aktywizacji i integracji mieszkańców, w tym pobudzenie aktywności 
mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynki,  

• poprawa bezpieczeństwa, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkiwania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost 
walorów estetycznych oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej i 
przestrzennej.  

Termin realizacji:  2017-2019 

Planowane wydatki: 11 000 000 zł  

Źródła finansowania: Fundusz Dopłat, środki  Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Rozbiórka i przebudowa oficyn  al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy 
ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkingiem podziemnym i zagospodarowanie wnętrza 
kwartału 33 

Opis projektu: W ramach podprojektu obok koniecznych wyburzeń, przekształceń, rozbudowy, 
nadbudowy istniejących wewnątrz kwartału budynków wraz z ich termomodernizacją, przewiduje się 
także wykonanie zagospodarowania wnętrza kwartału, w ramach którego przyjmuje się  budowę 
parkingu podziemnego. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o.   

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu zagospodarowania wnętrza kwartału, w tym likwidacja barier 
architektonicznych  

• poprawa stanu technicznego budynków a tym samym obniżenie kosztów ponoszonych na 
remonty bieżące i eksploatację, 

• poprawa standardu, funkcjonalności lokali mieszkalnych i jakości zamieszkania, 

• ochrona środowiska, zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych,  

• stworzenie warunków dla aktywizacji i integracji mieszkańców, w tym pobudzenie aktywności 
mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynki,  

• poprawa bezpieczeństwa, 
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• poprawa atrakcyjności zamieszkiwania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost 
walorów estetycznych oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, 
przestrzennej.  

Termin realizacji: 2018-2021 

Planowane wydatki: 10 890 788 zł  

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020, środki  Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, klienci 

 

Podprojekt: Remont budynku mieszkalnego w kwartale nr 53 przy ul. Kopernika 6 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na wykonaniu remontu elewacji frontowej, ociepleniu ścian 
tylnych kamienicy, wymianie pionów i poziomów kanalizacyjnych, remoncie dachu, remoncie klatki 
schodowej oraz wymianie drzwi do mieszkań. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kopernika 6   

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakości zamieszkania, 

• przywrócenie walorów historycznych zabudowy, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
ocieplenia ścian zewnętrznych i tylnych oraz remont dachu,  

• podniesienie estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy, 

• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o budynek. 

Termin realizacji: 2017 

Planowane wydatki: 1 050 395 zł  

Źródła finansowania: dotacja z UE, środki  Wspólnoty Mieszkaniowej 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Renowacja zespołu budynków Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 1/5 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na restauracji oraz konserwacji elewacji zespołu budynków 
Komendy Miejskiej Straży Pożarnej zgodnie z programem prac konserwatoriach, tj. konserwacja 
cegły, detalu ceramicznego i kamienia, konserwacja elementów metalowych, drewnianych (balkony) 
i gipsowych, renowacja tynków i opierzeń blacharskich. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
w Szczecinie   

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru, 

• ochrona wartości historycznych i kulturowych oraz rewaloryzacja historycznych ciągów 
elewacyjnych, 

• ożywienia gospodarczo-ekonomiczne obszaru. 

Termin realizacji:  2017-2019 

Planowane wydatki: 1 500 000 zł  

Id: 726B1A5C-29D6-4FA0-8C98-B9A2D3C08386. Podpisany Strona 53



54 

 

Źródła finansowania: dotacja z RPO WZ 2014-2020 i Gminy Miasto Szczecin 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, turyści 

 

DZIAŁANIA W SFERZE GOSPODARCZEJ (podstawowe): 

 

Podprojekt: Rozbudowa i adaptacja części budynków w kwartale nr 40 przy ul. Obr. Stalingradu 
20/21 oficyny na cele usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji kwartału 40, etap IV – w kondygnacji parteru 
scalanych oficyn prawej przy ul. Obrońców Stalingradu 21 z oficynami I i II przy ul. Obrońców 
Stalingradu 20 planuje się utworzyć lokale użytkowe, które będą ostatnim ogniwem pasażu 
usługowego wschodzącego do wnętrza kwartału nr 40, planuje się utworzyć 4 lokale użytkowe.  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty: 

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia, 

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2017-2019 

Planowane wydatki: 1 058 195 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ na lata 2014-2020. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Adaptacja części budynku w kwartale nr 39 przy ul. Więckowskiego 5 na cele usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części z przeznaczeniem na cele usługowe. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty: 

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia, 

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2018-2020 

Planowane wydatki: 900 000 zł 
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Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ na lata 2014-2020. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 47 
na cele usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części budynku w celu zmiany funkcji lokali na 
funkcję usługową. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2017-2019 

Planowane wydatki: 438 855 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., 
dotacja z RPO WZ na lata 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 49 
na cele usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części budynku w celu zmiany funkcji lokali na 
funkcję usługową. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia na obszarze,  

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2017-2019 

Planowane wydatki: 534 302 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., 
dotacja z RPO WZ na lata 2014-2020 
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Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 50 
na cele usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji części budynku w celu zmiany funkcji lokali na 
funkcję usługową. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2017-2019 

Planowane wydatki: 603 470 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ na lata 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 
na cele usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji i przebudowie części budynku z przeznaczeniem 
na cele usługowe. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2017-2019 

Planowane wydatki: 5 619 938 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ na lata 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Id: 726B1A5C-29D6-4FA0-8C98-B9A2D3C08386. Podpisany Strona 56



57 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 92 na cele 
usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji i przebudowie części budynku z przeznaczeniem 
na cele usługowe. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2018-2020 

Planowane wydatki: 766 542 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ na lata 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 94 na cele 
usługowe 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji i przebudowie części budynku z przeznaczeniem 
na cele usługowe. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Oczekiwane rezultaty:  

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia,  

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego 
estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. 

Termin realizacji: 2018-2020 

Planowane wydatki: 1 118 765 zł 

Źródła finansowania: środki Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., środki 
RPO WZ na lata 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści 

 

Podprojekt: „Nowoczesne Przestrzenie w kamienicy z historią” – modernizacja i adaptacja budynku 
przy Placu Zwycięstwa 3 (dawny hotel Piast) 
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Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na modernizacja i adaptacja historycznego budynku przy Placu 
Zwycięstwa 3 na cele apart-hotelu, które będą dedykowane studentom zagranicznym oraz ekspertom 
i specjalistom zagranicznym przebywającym czasowo w mieście w związku z nowymi inwestycjami. 
W budynku dodatkowo prowadzona będzie działalności społeczna typu Instytut Kultury 
Skandynawskiej, „Open-Library” – strefa wymiany książek otwarta dla wszystkich, organizacja imprez 
kulturalnych: wernisaże, imprezy muzyczne, dyskusje, odczyty, mające na celu promocję 
wielokulturowości Unii Europejskiej.  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: inwestor prywatny 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• poprawa bezpieczeństwa, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru, 

• wzrost oferty kulturalno-rozrywkowej obszaru i miasta. 

Termin realizacji: od 2017 

Planowane wydatki: 14 760 000 zł 

Źródła finansowania: środki inwestora prywatnego, środki UE 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści, artyści, dzieci, młodzież 

 
Podprojekt: Kompleks usługowy POSEJDON 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu usługowego POSEJDON, 
zlokalizowanego w kwartale ulic: al. Niepodległości, ul. Partyzantów, ul. Kaszubska i pl. Brama 
Portowa na działkach nr: 2/12, 4/1, 4/8, 4/9, 4/11, 5/3 z obr. 1040 wraz z zagospodarowaniem 
terenu. Inwestycja obejmuje zakresem także działki drogowe o nr: 2/8, 2/10, 2/11,19, 5/2, 3/9, 20/1 
z obr. 1040 i 12/8 z obr. 1041. 

Zakres prac: 

• zagospodarowanie terenu, 

• przebudowa i rozbudowa istniejącego na działce obiektu Domu Towarowego „Posejdon" 
wraz z odtworzeniem jego pierwotnego charakteru podziałów elewacyjnych wraz 
z niezbędnymi wyburzeniami i ze zmianą jego sposobu użytkowania, 

• odtworzenie przedwojennej zabudowy kwartału poprzez budowę nowego obiektu 
połączonego technicznie i funkcjonalnie z istniejącym obiektem. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu : PORTO Sp. z o. o. 

Oczekiwane rezultaty: 

• przywrócenie walorów historycznej elewacji budynku Posejdonu i realizacja zabudowy 
kwartału, 

• stworzenie nowoczesnego kompleksu usługowego o najwyższych standardach ochrony 
środowiska, 

• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie terenu, 

• poprawa jakości i funkcjonalności ciągów komunikacyjnych oraz infrastruktury sanitarnej 
i energetycznej, 

• nadanie nowej funkcjonalności zdegradowanemu obszarowi, 

• wzrost aktywności gospodarczej i społecznej obszaru, 

• stworzenie nowych miejsc pracy i warunków do ich dalszego powstawania, 

• zwiększenie nowoczesnej bazy noclegowej w Szczecinie. 
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Termin realizacji: 2014-2019 

Planowane wydatki: 231 500 000 zł netto 

Źródła finansowania: środki własne inwestora prywatnego, środki EBI, środki RPO WZ, środki 
WFOŚiGW, kredyt komercyjny, inne źródła zewnętrzne. 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści. 

 

Podprojekt: Realizacja projektu pn. „Wstąp do Śródmieścia” 

Opis projektu: Projekt polega na zebraniu i opracowaniu informacji na temat istniejących punktów 
usługowych w obszarze rewitalizacji przy współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami, a następnie 
przygotowaniu map informacyjnych przedstawiających w sposób uproszczony i czytelny podstawowe 
dane dotyczące zlokalizowanych na obszarze usług i umieszczenie ich w przestrzeni publicznej (np. na 
tablicach i słupach informacyjnych, wiatach przystankowych, itp.) oraz w Internecie. Celem jest 
zachęcenie pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej, mieszkańców i turystów do „wstąpienia do 
Śródmieścia” i skorzystania z usług drobnych przedsiębiorców tam zlokalizowanych, jako alternatywy 
dla centrów handlowych. 

 Zakres prac: 

• wykonanie inwentaryzacji i analizy potencjału lokali usługowych na obszarze rewitalizacji, 
w tym pustostanów, 

• opracowanie informacji na temat istniejących punktów usługowych w obszarze przy 
współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami wraz z przygotowaniem mapy tematycznej, 

• stworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu, 

• przygotowywanie wydruków i umieszczenie map tematycznych w przestrzeni, 

• kampania promocyjna projektu w mediach lokalnych. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu : Gmina Miasto Szczecin, przedsiębiorcy 

Oczekiwane rezultaty: 

• zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru, 

• aktywizacja lokalnej społeczności, w szczególności przedsiębiorców, 

• stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarze, 

• wzrost oferty handlowej, usługowej i gastronomicznej obszaru, 

• wzrost zatrudnienia, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta. 

Termin realizacji: 2017-2018 

Planowane wydatki: 113 200 zł 

Źródła finansowania: dotacja z Ministerstwa Rozwoju 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści. 

 

DZIAŁANIA W SFERZE SPOŁECZNEJ (podstawowe): 

 

Podprojekt: Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji 
przy ul. Królowej Jadwigi 44b 

Opis projektu: Zadanie polega na utworzeniu i prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze 
rewitalizacji. Celem działania punkt konsultacyjnego będzie umożliwienie mieszkańcom obszaru 
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rewitalizacji i miasta zapoznanie się z działaniami Urzędu Miasta Szczecin dotyczącymi realizacji 
działań  rewitalizacyjnych, zbieranie opinii i wniosków mieszkańców nt. rewitalizacji. Zadanie zostanie 
powierzone do realizacji organizacji pozarządowej. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin, organizacja pozarządowa 
wyłoniona w procedurze konkursowej 

Oczekiwane rezultaty:  

• uspołecznienie procesu rewitalizacji poprzez zapewnienie bezpośredniego i stałego kontaktu 
z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, 

• integracja mieszkańców ze swoim miejscem zamieszkania oraz budowanie świadomości 
obywatelskiej, tj. realnego wpływu na swoje miejsce zamieszkania, 

• aktywizacja mieszkańców obszaru. 

Termin realizacji: 2017-2018 

Poniesione wydatki: 140 000 zł 

Źródła finansowania: środki miasta 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta, mieszkańcy obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy 

 

Podprojekt: Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji 

Opis projektu: Zadanie polega na wsparciu podjętych działań społecznych, mających na celu 
przeciwdziałanie marginalizacji, budowanie integracji lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
Działania prowadzone będą przez organizację pozarządową.  

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Gmina Miasto Szczecin, organizacja pozarządowa 
wyłoniona w procedurach konkursowych. 

Oczekiwane rezultaty:  

• integracja społeczna osób zamieszkałych na obszarze śródmieścia i ożywienie więzi 
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na marginalizację ze względu 
na wiek, przewlekłe choroby i niepełnosprawność, 

• wzrost integracji mieszkańców i poczucia tożsamości lokalnej, 

• aktywizacja społeczeństwa lokalnego poprzez organizację i wsparcie działań 
samopomocowych, budowanie partnerstwa instytucji, osób i organizacji dla diagnozowania 
i rozwiązywania lokalnych problemów, 

• otwarcie się społeczności lokalnych na działania w sferze kultury, zwiększenie uczestnictwa 
w tych działaniach, budowanie postaw kreatywnych, 

• zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży oraz osób starszych. 

Termin realizacji: 2017-2018 

Poniesione wydatki: 100 000 zł 

Źródła finansowania: środki miasta 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy 

 

Podprojekt: Utworzenie Dziennego Domu dla Seniorów „Dzienny Dom Senior Wigor" przy 
ul. Królowej Jadwigi 45A, 45C 

Opis projektu: Zadanie polega na zapewnieniu seniorom dostępu do różnorodnych form aktywności. 
Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto 
Szczecin na lata 2015-2020. 
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Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, 
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Szczecinie 

Oczekiwane rezultaty:  

• integracja osób w podeszłym wieku ze środowiskiem lokalnym, 

• integracja społeczna osób zamieszkałych na obszarze śródmieścia i ożywienie więzi 
społecznych, 

• poprawa jakości życia mieszkańców. 

Termin realizacji: 2015-2020 

Poniesione wydatki: b.d. 

Źródła finansowania: środki Gminy Miasto Szczecin, środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie, dotacje rządowe 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta, mieszkańcy obszaru rewitalizacji, osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym 

 

Podprojekt: Utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku 

Opis projektu: Zadanie polega na zapewnieniu całodobowej opieki i wsparcia osobom w podeszłym 
wieku. Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Miasto Szczecin na lata 2015-2020. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

Oczekiwane rezultaty:  

• integracja społeczna osób zamieszkałych na obszarze śródmieścia i ożywienie więzi 
społecznych, 

• wsparcie dla osób w podeszłym wieku, 

• poprawa jakości życia mieszkańców. 

Termin realizacji: 2016-2020 

Poniesione wydatki:  b.d. 

Źródła finansowania: środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, osoby starsze 

 

Podprojekt: Gorący posiłek dla seniora 

Opis projektu: Zadanie polega na zapewnieniu dowożeniu gorących posiłków dla seniorów do ich 
miejsca zamieszkania. Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

Oczekiwane rezultaty:  

• integracja społeczna osób zamieszkałych na obszarze śródmieścia i ożywienie więzi 
społecznych, 

• wsparcie dla osób w podeszłym wieku, 

• poprawa jakości życia mieszkańców. 

Termin realizacji: 2016-2020 

Poniesione wydatki:  b.d. 
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Źródła finansowania: środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, osoby starsze 

 

Podprojekt: System monitoringu dla seniorów „Guzik życia”  

Opis projektu: Zadanie polega na objęciu systemem teleopieki osób samotnych w podeszłym wieku 
o ograniczonej sprawności ruchowej poprzez zainstalowanie w ich mieszkaniach przycisków służących 
do wezwania pomocy. Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

Oczekiwane rezultaty:  

• integracja społeczna osób zamieszkałych na obszarze śródmieścia i ożywienie więzi 
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych, 

• wsparcie dla osób w podeszłym wieku, 

• poprawa bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania osób samotnych w podeszłym wieku 
o ograniczonej sprawności ruchowej, 

• poprawa jakości życia mieszkańców. 

Termin realizacji: 2016-2020 

Poniesione wydatki:  b.d. 

Źródła finansowania: środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, osoby starsze 

 

Podprojekt: Biuro Obsługi Klienta przy Dziale Instytucji Pomocy Społecznej przy ul. Królowej Jadwigi 
45c/U2 

Opis projektu: Zadanie polega na utworzeniu Biura Obsługi Klienta przy Dziale Instytucji Pomocy 
Społecznej, którego celem będzie udzielanie informacji o formach pomocy, zakresie działania MOPR, 
funkcjonowaniu dziennych i stacjonarnych formach wsparcia dla osób niesamodzielnych 
w podeszłym wieku. Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

Oczekiwane rezultaty:  

• integracja społeczna osób zamieszkałych na obszarze śródmieścia i ożywienie więzi 
społecznych, 

• poprawa dostępności do informacji o formach pomocy oraz funkcjonowaniu dziennych 
i stacjonarnych form wsparcia. 

Termin realizacji: 2015-2020 

Poniesione wydatki:  b.d. 

Źródła finansowania: środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta, mieszkańcy obszaru rewitalizacji, osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym 
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Podprojekt: Utworzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy 
ul. Królowej Jadwigi 45c/U2 

Opis projektu: Zadanie polega na prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, udzielanie konsultacji 
i porad. Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Miasto Szczecin na lata 2015-2020. 

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

Oczekiwane rezultaty:  

• poprawa dostępności do informacji o formach pomocy w sprawie uzależnień i przemocy 
w rodzinie, 

• zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie, 

• wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Termin realizacji: 2016-2020 

Poniesione wydatki:  b.d. 

Źródła finansowania: środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, środki GKRPA 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy miasta, mieszkańcy obszaru rewitalizacji, osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym 

 

Podprojekt: Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe – renowacja i adaptacja 
zabytkowego budynku przy ul. Stoisława 4 

Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na renowacji zabytkowego budynku z przeznaczeniem na 
międzynarodowe centrum kulturalno-kongresowe, którego celem będzie działalność na rzecz 
aktywności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej mieszkańców Szczecina, przyczyniając się do 
likwidacji istotnych problemów społecznych. Odrestaurowany budynek ma być miejscem wymiany 
kulturalno-społecznej we wszystkich grupach wiekowych prowadzących do zintensyfikowania 
i utrwalenia pozytywnych i kreatywnych działań, w celu stopniowego usuwania przyczyn degradacji, 
doprowadzenia do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty. Celem projektu jest inicjowanie, 
prowadzenie, rozwijanie oraz wspieranie działalności na rzecz ochrony praw i wolności człowieka 
i obywatela, ochrony życia, rodziny, pomocy i profilaktyki społecznej, wyrównywania szans, znoszenie 
barier społecznych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, popularyzacja idei dialogu i mediacji 
rodzinnej i społecznej, organizacja imprez, seminarium i festiwali, edukacja pozaszkolna i inne. 
Budynek będzie wykorzystany do celów kulturalno-edukacyjnych o charakterze społecznym 
i komercyjnym w ramach, których planowane jest stworzenie sali kongresowo-koncertowej, kawiarni, 
księgarni, biblioteki, pomieszczenia biurowe i na działania edukacyjne.  

Zakres prac: 

• modernizacja sali kongresowej,  

• modernizacja sali kongresowo-koncertowej,  

• modernizacja i wyposażenie pracowni stanowiących bazę lokalowa na rzecz działań 
edukacyjnych,  

• przygotowanie projektowe i wyposażenie kawiarni,  

• przygotowanie projektowe i wyposażenie biblioteki, czytelni,  

• modernizacja i wyposażenie powierzchni biurowych,  

• przygotowanie projektowe i wyposażenie bazy noclegowej,  

• przygotowanie projektowe i wyposażenie zaplecza kuchennego i sanitarnego. 
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Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu: Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór 
w Szczecinie 

Oczekiwane rezultaty:  

• wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• ożywienie społeczne i kulturalne obszaru, 

• zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży, 

• wzrost oferty artystyczno-kulturalno-edukacyjnej w mieście, 

• poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych budynku, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum, 

• wzrost zatrudnienia, 

• poprawa estetyki i atrakcyjności gospodarczej obszaru i miasta. 

Termin realizacji: 2017-2018 

Planowane wydatki: 4 081 000 zł 

Źródła finansowania: środki własne, środki RPO WZ na lata 2014-2020 

Adresaci/grupa docelowa: mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści, dzieci, młodzież, osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym 
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IV. Plan finansowy działań rewitalizacyjnych w obszarze Projektu Zintegrowanego 

Tabela 7. Przedstawia szacowane planowane koszty w podziale na podprojekty. 

 

Lp. Nazwa podprojektu 
nakłady 
ogółem 

do 2016 2017 2018 2019 2020 
Podmiot odpowiedzialny  

za realizację 

32 Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa 
do Placu Szarych Szeregów 

31 579 000   129 000 1 450 000 15 000 000  15 000 000 Gmina Miasto Szczecin/Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego 

- dotacja z MR 1 488 250   38 250 1 450 000     

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 21 250 000       12 750 000  12 750 000 

- środki własne 3 840 750   90 750   2 250 000  2 250 000 

33 Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i 
nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/ 
Małkowskiego/ Bogusława/Bohaterów Getta 
Warszawskiego/Ściegiennego 

9 522 000 3 000 000 3 000 000 3 522 000     Gmina Miasto Szczecin/Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego 

- środki własne 9 522 000 3 000 000 3 000 000 3 522 000     

34 Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna 
ulica rocznie" – ulica Jagiellońska 

4 200 000 1 200 000 3 000 000       Gmina Miasto Szczecin/Zarząd 
Dróg i Transportu Miejskiego 

- środki własne 4 200 000 1 200 000 3 000 000       

35 Remonty zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w 
ramach Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego 

5 000 000 2 500 000 2 500 000       Szczeciński Fundusz Pożyczkowy 
Sp. z o.o./ Wspólnoty 
Mieszkaniowe - środki własne 5 000 000 2 500 000 2 500 000       

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/714/17

Rady Miasta Szczecin

z dnia 28 marca 2017 r.
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36 Zagospodarowanie przedogródków oraz podwórek we wnętrzach 
kwartałów  w ramach Programów Zielone Podwórka i Zielone 
Przedogródki Szczecina 

12 000 000   3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Gmina Miasto Szczecin/ Zarząd 
Budynków i lokali komunalnych 
/Wspólnoty Mieszkaniowe 

- środki własne 12 000 000   3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

37 Renowacja budynków mieszkalnych w kwartale nr 23: budowa 
budynku (plomba) przy ul. Królowej Jadwigi 45 3 491 765 211 765 1 560 000 1 720 000     

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

-środki miasta +środki własne   211 765 1 560 000 1 720 000     

38 Termomodernizacja budynku w kwartale nr 23 przy al. Wojska 
Polskiego 36 w związku z likwidacją źródeł ciepła na paliwo stałe 217 341 163 006 54 335       

Wspólnota Mieszkaniowa przy al. 
Wojska Polskiego 36 

- dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 101 537 76 152 25 384       

- środki wspólnot mieszkaniowych 115 804 86 853 28 951       

39 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku w kwartale nr 
23 przy al. Wojska Polskiego 36 76 990   76 990       

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 40 490   40 490       

- środki własne 36 500   36 500       

40 Rewitalizacja kwartału nr 36 ograniczonego ulicami Bohaterów 
Getta Warszawskiego, Małkowskiego, Ks. Bogusława X, Bł. Kr. 
Jadwigi oraz Aleją Wojska Polskiego 

241 689 524   19 434 287 92 897 724 96 618 344 32 739 168 

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 4 690 000       3 460 000 1 000 000 

środki Szczecińskiego TBS 18 760 000   1 000 000 5 000 000 9 000 000 3 990 000 

41 Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku w 
kwartale nr 36 przy ul. Ks. Bogusława X 12 oficyna 1 096 260   121 613 974 647     

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 256 168   51 234 204 934     

- środki własne 840 092   70 380 769 713     

42 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 36 przy ul. Ks. Bogusława X 12 front 548 814   548 814       

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Ks. Bogusława X 12 front 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 466 492   466 492       

- środki wspólnot mieszkaniowych 82 322   82 322       

Id: 726B1A5C-29D6-4FA0-8C98-B9A2D3C08386. Podpisany Strona 2



67 

 

43 Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku w 
kwartale nr 36 przy ul. Ks. Bogusława X 11 oficyna 985 514   88 883 896 631     

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 201 590   40 318 161 272     

- środki własne 783 924   48 565 735 359     

44 Remont i przebudowa lokali mieszkalnych w budynku w kwartale 
nr  36 przy ul. Ks. Bogusława X 10 oficyna 497 722     497 722     

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- środki własne       497 722     

45 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 36 przy ul. Ks. Bogusława X 10 front 535 615   535 615       

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Ks. Bogusława X 10 front 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 455 273   455 273       

- środki wspólnot mieszkaniowych 80 342   80 342       

46 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 36 przy ul. Ks. Bogusława X 10 oficyna 609 229     609 229     

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Ks. Bogusława 10 oficyna  

- dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 239 282     239 282     

- środki wspólnot mieszkaniowych 369 947     369 947     

47 Remont i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku w 
kwartale nr  36 przy ul. Królowej Jadwigi 40 oficyna 1 027 503   291 086 736 417     

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 246 097   147 658 98 439     

- środki własne 781 406   143 428 637 978     

48 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 36 przy ul. Małkowskiego 5 front 595 000       595 000   

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Małkowskiego 5 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 505 750       505 750   

- środki wspólnot mieszkaniowych 89 250       89 250   

49 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 36 przy ul. Małkowskiego 6 front 606 000       606 000   

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Małkowskiego 6 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 515 100       515 100   
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- środki wspólnot mieszkaniowych 90 900       90 900   

50 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 8 przy al. Wojska Polskiego 54 oficyna 400 000     400 000     

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 200 000     200 000     

- środki Szczecińskiego TBS 200 000     200 000     

51 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 8: kamienica przy al. Piastów 75 oficyna  359 083   359 083       

Gmina Miasto Szczecin 

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 305 221   305 221       

- środki wspólnot mieszkaniowych 53 862   53 862       

52 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 8 przy ul. Jagiellońskiej 18 front 586 091       586 091   

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Jagiellońskiej 18 front 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 498 177       498 177   

- środki wspólnot mieszkaniowych 87 914       87 914   

53 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. 
Jagiellońskiej 18 oficyny 869 546       869 546   

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Jagiellońskiej 18 oficyny 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 739 114       739 114   

- środki wspólnot mieszkaniowych 130 432       130 432   

54 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 25 przy ul. Jagiellońskiej 80 1 168 869     1 168 869     

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Jagiellońskiej 80 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 993 539     993 539     

- środki wspólnot mieszkaniowych 175 330     175 330     

55 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 25 przy ul. Jagiellońskiej 81 744 201     744 201     

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Jagiellońskiej 81 oficyna 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 632 571     632 571     

- środki wspólnot mieszkaniowych 111 630     111 630     

56 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 25 przy ul. Jagiellońskiej 81 oficyna 818 179   40 000 778 179     

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Jagiellońskiej 81 oficyna 
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- dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 400 923   22 000 378 923     

- środki wspólnot mieszkaniowych 417 257   18 000 399 257     

57 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe w kwartale nr 25: 
kamienica przy  ul. Jagiellońskiej 82 oficyna 781 026     781 026     

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Jagiellońskiej 82 oficyna 

  - środki dotacji WFOŚiGW - Program KAWKA cz.2) 78 268     78 268     

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 442 988     442 988     

- środki wspólnot mieszkaniowych 259 770     259 770     

58 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 25: kamienica przy ul. Jagiellońskiej 83 
oficyna  

741 626     741 626     
Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Jagiellońskiej 83 oficyna 

  - środki dotacji WFOŚiGW  - Program KAWKA cz.2) 93 311     93 311     

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 512 822     512 822     

- środki wspólnot mieszkaniowych 135 493     135 493     

59 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 25 przy al. Wojska Polskiego 42 front 970 000     970 000     

Wspólnota Mieszkaniowa przy al. 
Wojska Polskiego 42 front 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 824 500     824 500     

- środki wspólnot mieszkaniowych 145 500     145 500     

60 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 25 przy al. Wojska Polskiego 44 front 865 000     865 000     

Wspólnota Mieszkaniowa przy al. 
Wojska Polskiego 44 front 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 735 250     735 250     

- środki wspólnot mieszkaniowych 129 750     129 750     

61 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 25: kamienica przy al. Wojska Polskiego 46 
oficyna  

445 378     445 378     

Wspólnota Mieszkaniowa al. 
Wojska Polskiego 46 oficyna  

  - środki dotacji WFOŚiGW - Program KAWKA cz.2) 62 968     62 968     

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 275 494     275 494     
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- środki wspólnot mieszkaniowych 106 916     106 916     

62 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 25 przy al. Wojska Polskiego 48 front 460 000     460 000     

Wspólnota Mieszkaniowa przy al. 
Wojska Polskiego 48 front 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 391 000     391 000     

- środki wspólnot mieszkaniowych 69 000     69 000     

63 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 25 przy al. Wojska Polskiego 48 oficyna 800 000       800 000   

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 400 000       400 000   

- środki Szczecińskiego TBS 400 000       400 000   

64 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 25 przy al. Wojska Polskiego 50 oficyna 710 000     710 000     

Wspólnota Mieszkaniowa przy al. 
Wojska Polskiego 50 oficyna 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 603 500     603 500     

- środki wspólnot mieszkaniowych 106 500     106 500     

65 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 25 przy ul. Ściegiennego 2 oficyna 950 000       950 000   

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 475 000       475 000   

- środki Szczecińskiego TBS 475 000       475 000   

66 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 25 przy ul. Ściegiennego 3 oficyna 1 120 000       1 120 000   

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 560 000       560 000   

- środki Szczecińskiego TBS 560 000       560 000   

67 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 25 przy ul. Ściegiennego 4 oficyna 1 120 000       1 120 000   

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 560 000       560 000   

- środki Szczecińskiego TBS 560 000       560 000   
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68 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 25 przy ul. Ściegiennego  5 oficyna 1 120 000       1 120 000   

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 560 000       560 000   

- środki Szczecińskiego TBS 560 000       560 000   

69 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 25 przy ul. Ściegiennego 6 front 650 000     650 000     

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Ściegiennego 6 front 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 552 500     552 500     

- środki wspólnot mieszkaniowych 97 500     97 500     

70 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 25:  kamienica przy  ul. Ściegiennego 6 
oficyna  

817 345     817 345     

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Ściegiennego 6 oficyna  

  - środki dotacji WFOŚiGW - Program KAWKA cz.2) 66 482     66 482     

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 522 817     522 817     

- środki wspólnot mieszkaniowych 228 046     228 046     

71 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 25 przy al. Piastów 71 oficyny 873 184   38 182 835 002     

Wspólnota Mieszkaniowa przy al. 
Piastów 71 oficyny 

- dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 416 748   21 000 395 748     

- środki wspólnot mieszkaniowych 456 436   17 182 439 254     

72 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 24 przy ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego 15 oficyny 

744 550   43 636 700 914     

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Bohaterów Getta Warszawskiego 
15 oficyny 

- dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 395 141   24 000 371 141     

- środki wspólnot mieszkaniowych 349 409   19 636 329 773     

73 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 24 przy ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego 18 oficyny 

1 161 084   47 273 1 113 811     

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Bohaterów Getta Warszawskiego 
18 oficyny 

- dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 561 380   26 000 535 380     
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- środki wspólnot mieszkaniowych 599 704   21 273 578 431     

74 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 24: kamienica przy ul. Boh. Getta 
Warszawskiego 20 front  

296 718     296 718     

Wspólnota Mieszkaniowa  
ul.Boh.Getta Warszawskiego 20 
front  

  - środki dotacji WFOŚiGW  - Program KAWKA cz.3) 148 359     148 359     

- środki wspólnot mieszkaniowych 148 359     148 359     

75 Kompleksowa renowacja budynku w kwartale nr 40 przy ul. Obr. 
Stalingradu 20/21 oficyny 

2 944 019   107 928 1 177 608 1 658 483   TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 2 502 416   91 739 1 000 967 1 409 711   

- środki TBS Prawobrzeże 441 603   16 189 176 641 248 772   

76 Renowacja budynku w kwartale nr 39 przy ul. Więckowskiego 5  4 500 000     900 000 2 700 000 900 000 TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 3 825 000     765 000 2 295 000 765 000 

- środki TBS Prawobrzeże 675 000     135 000 405 000 135 000 

77 Kompleksowa renowacja budynku w kwartale nr 39 przy ul. 
Więckowskiego 6 oficyna 

725 782     36 289 275 797 413 696 TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 616 915     30 846 234 427 351 642 

- środki wspólnot mieszkaniowych 108 867     5 443 41 370 62 054 

78 Kompleksowa renowacja budynku w kwartale nr 39 przy ul. 
Więckowskiego 3 oficyna prawa i lewa 

1 511 727     75 586 574 456 861 685 TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 1 284 968     64 248 488 288 732 432 

- środki TBS Prawobrzeże 226 759     11 338 86 168 129 253 

79 Kompleksowa renowacja budynku w kwartale nr 39 przy ul. Śląskiej 
2 oficyna 

1 477 099     162 471 525 851 788 777 Wspólnota Mieszkaniowa Śląska 2 
oficyna 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 1 255 534     138 100 446 973 670 460 

- środki wspólnot mieszkaniowych 
221 565     24 371 78 878 118 317 
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80 Kompleksowa renowacja budynku w kwartale nr 39 przy ul. Śląskiej 
3 oficyna 

590 224     29 511 224 285 336 428 TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 501 690     25 084 190 642 285 964 

- środki TBS Prawobrzeże 88 534     4 427 33 643 50 464 

81 Rewitalizacja kwartału nr 21: zagospodarowanie fragmentu 
wnętrza kwartału  

1 180 495 426 495   60 000 694 000   TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 640 900     51 000 589 900   

- środki TBS Prawobrzeże 539 595 426 495   9 000 104 100   

82 Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części 
wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 47 

3 172 461   93 091 2 161 262 918 108   Wspólnota Mieszkaniowa  ul. Ks. 
Bogusława X 47  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 2 696 592   79 127 1 837 073 780 392   

- środki wspólnot mieszkaniowych 475 869   13 964 324 189 137 716   

83 Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części 
wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49  

2 404 824   80 324 1 631 399 693 101   TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 2 044 100   68 275 1 386 689 589 136   

- środki TBS Prawobrzeże 360 724   12 049 244 710 103 965   

84 Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części 
wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 50 

1 577 878     108 873 375 535 1 093 470 Wspólnota Mieszkaniowa  ul. Ks. 
Bogusława X 50 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 1 341 196     92 542 319 205 929 450 

- środki wspólnot mieszkaniowych 236 682     16 331 56 330 164 021 

85 Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części 
wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 52 

3 713 585     2 711 402 1 002 183   Wspólnota Mieszkaniowa  ul. Ks. 
Bogusława X 52 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 3 156 547     2 304 692 851 856   

- środki wspólnot mieszkaniowych 557 038     406 710 150 327   

86 Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części 
wspólnych kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 92 

2 110 590     70 497 1 434 070 606 023 TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 1 794 002     59 922 1 218 960 515 120 

- środki wspólnot mieszkaniowych 316 589     10 575 215 111 90 903 
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87 Rewitalizacja kwartału nr 21: kompleksowa renowacja części 
wspólnych kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 94 

3 652 589     106 731 2 487 875 1 057 983 TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 3 104 701     90 721 2 114 694 899 286 

- środki TBS Prawobrzeże 547 888     16 010 373 181 158 697 

88 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku w kwartale 
nr 17 przy ul. Jagiellońskiej 7 oficyna 

628 644   628 644       Wspólnota Mieszkaniowa 
Jagiellońska 7 oficyna 

- środki własne+dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 628 644   628 644       

89 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku w kwartale 
nr 17 w przy ul. Jagiellońskiej 8 oficyna 

368 485   368 485       Wspólnota Mieszkaniowa 
Jagiellońska 8 oficyna 

- środki własne+dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 368 485   368 485       

90 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku w kwartale 
nr 17 przy ul. Jagiellońskiej 9 oficyna 

373 494   373 494       TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- środki własne+dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 373 494   373 494       

91 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku w kwartale 
nr 17przy ul. Rayskiego 28 oficyna 

506 712   506 712       TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- środki własne+dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 506 712   506 712       

92 Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku w kwartale 
nr 16 przy ul. Monte Cassino 4 

482 380   482 380       Wspólnota Mieszkaniowa Monte 
Cassino 4 

- środki własne+dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 482 380   482 380       

93 Modernizacja budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy al. 
Wojska Polskiego 63 

b.d.           Polski Czerwony Krzyż ZOO w 
Szczecinie 

- środki własne+dotacje z WFOŚiGW 0           

94 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 7 przy ul. Ściegiennego 61  727 000       727 000   

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Ściegiennego 61 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 617 950       617 950   

- środki wspólnot mieszkaniowych 109 050       109 050   

95 Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w kwartale 
nr 26 przy al. Piastów 11 front i oficyna  2 149 000       2 149 000   

Wspólnota Mieszkaniowa przy 
al.Piastów 11 front i oficyna 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 1 826 650       1 826 650   
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- środki wspólnot mieszkaniowych 322 350       322 350   

96 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 28 przy ul. Śmiałego 8 oficyna  1 002 000   1 002 000       

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Śmiałego 8 oficyna 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 851 700   851 700       

- środki wspólnot mieszkaniowych 150 300   150 300       

97 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 29 przy ul. Ściegiennego 11 front  903 000       903 000   

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Ściegiennego 11 front  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 767 550       767 550   

- środki wspólnot mieszkaniowych 135 450       135 450   

98 Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w kwartale 
nr 29 przy ul. Bohaterów Warszawy 104 front i oficyna  1 741 000       1 741 000   

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Bohaterów Warszawy 104 front i 
oficyna 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 1 479 850       1 479 850   

- środki wspólnot mieszkaniowych 261 150       261 150   

99 Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego w kwartale 
nr 29 przy ul. Bohaterów Warszawy 106 846 820       846 820   

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Bohaterów Warszawy 106 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 719 797       719 797   

- środki wspólnot mieszkaniowych 127 023       127 023   

100 Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na miejskie wraz z  
termomodernizacją 9 budynków  mieszkalnych w kwartale nr 30 -
oficyny we wnętrzu kwartału  

4 526 044   494 381 2 785 538 955 111   

Gmina Miasto Szczecin  

  - środki dotacji WFOŚiGW  - Program KAWKA cz.2) 414 417   51 539 71 864     

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 2 896 152   340 573 1 911 460 644 119   

 - środki miasta 1 215 475   102 269 802 214 310 993   

101 Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na miejskie wraz z 
termomodernizacją budynków w kwartale nr 30: kamienica przy ul. 
Boh. Warszawy 99 front i oficyny 

1 831 900     1 831 900     

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Boh. 
Warszawy 99 front i oficyny 

  - środki dotacji WFOŚiGW  - Program KAWKA cz.2) 298 597     298 597     
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- środki pomocowe UE (RPO WZ) 969 000     969 000     

- środki wspólnot mieszkaniowych 564 303     564 303     

102 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 30: kamienica przy ul. Ściegiennego 56 front  455 666     455 666     

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Ściegiennego 56 front  

  - środki dotacji WFOŚiGW  - Program KAWKA cz.3) 227 833     227 833     

- środki wspólnot mieszkaniowych 227 833     227 833     

103 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 30: kamienica przy ul. Ściegiennego 56 
oficyna  

341 509     341 509     

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Ściegiennego 56 oficyna  

  - środki dotacji WFOŚiGW  - Program KAWKA cz.2)             

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 290 283     290 283     

- środki wspólnot mieszkaniowych 51 226     51 226     

104 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 30: kamienica przy  ul. Ściegiennego 57 
oficyna  

464 349     464 349     

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul.Ściegiennego 57  

  - środki dotacji WFOŚiGW  - Program KAWKA cz.2) 61 686     61 686     

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 280 613     280 613     

- środki wspólnot mieszkaniowych 122 050     122 050     

105 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 30: kamienica przy ul. Pocztowa 17 oficyna  561 011     561 011     

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Pocztowa 17 oficyna  

  - środki dotacji WFOŚiGW  - Program KAWKA cz.2) 51 110     51 110     

- środki pomocowe UE (RPO WZ) 338 634     338 634     

- środki wspólnot mieszkaniowych 171 267     171 267     

106 Likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z termomodernizacją 
budynku w kwartale nr 33 przy ul. Chodkiewicza 10 812 196   359 210 452 986     

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Chodkiewicza 10 

- dotacja z WFOŚIGW (program KAWKA cz.2) 321 349   192 809 128 540     

- środki wspólnot mieszkaniowych 490 847   166 401 324 446     
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107 Remont i przebudowa wraz z termomodernizacjązespołu oficyn 
przy ul. B. Śmiałego 34, 35, 36 w kwartale nr 33 i 
zagospodarowaniem wnętrza podwórza 

11 000 000   

500 000 5 000 000 5 500 000   

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- Fundusz dopłat 5 500 000       5 500 000   

- środki własne 5 500 000   500 000 5 000 000     

108 Rozbiórka i przebudowa oficyn przy al. Piastów 16 i 15 oraz 
przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z 
parkingiem podziemnym i zagospodarowanie wnętrza kwsrtału nr 
33 

10 890 788     527 331 3 267 813 7 095 644 

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. 

- Fundusz dopłat / dotacja z RPO WZ 2014-2020 4 356 000         4 356 000 

- środki własne 6 534 788     527 331 3 267 813 2 739 644 

109 Remont budynku mieszkalnego w kwartale nr 53 przy ul. Kopernika 
6 

1 050 395   1 050 395       Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Kopernika 6 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 892 836   892 836       

- środki własne 157 559   157 559       

110 Renowacja zespołu budynków Komendy Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 1/5 

1 500 000   500 000 500 000 500 000   Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Szczecinie 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 1 275 000   425 000 425 000 425 000   

- środki własne 225 000   75 000 75 000 75 000   

117 Rozbudowa i adaptacja części budynku w kwartale nr 40 przy ul. 
Obr. Stalingradu 20/21 oficyny na cele usługowe  

1 058 195   26 427 412 707 619 061   TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 899 466   22 463 350 801 526 202   

- środki TBS Prawobrzeże 158 729   3 964 61 906 92 859   

118 Adaptacja części budynku w kwartale nr 39 przy ul. Więckowskiego 
5 na cele usługowe  

900 000     180 000 540 000 180 000 TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 765 000     153 000 459 000 153 000 

- środki TBS Prawobrzeże 135 000     27 000 81 000 27 000 
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119 Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. 
Bogusława X 47 na cele usługowe  

438 855   11 961 301 645 125 249   TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 373 027   10 167 256 398 106 462   

- środki TBS Prawobrzeże 65 828   1 794 45 247 18 787   

120 Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. 
Bogusława X 49 na cele usługowe  

534 302   18 324 379 570 136 408   TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 454 157   15 575 322 635 115 947   

- środki TBS Prawobrzeże 80 145   2 749 56 936 20 461   

121 Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. 
Bogusława X 50 na cele usługowe  

603 470   41 639 143 626 418 205   TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 512 950   35 393 122 082 355 474   

- środki TBS Prawobrzeże 90 521   6 246 21 544 62 731   

122 Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. Ks. 
Bogusława X 52 na cele usługowe  

5 619 938   457 563 4 129 900 1 032 475   TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 4 776 947   388 929 3 510 415 877 604   

- środki wspólnot mieszkaniowych 842 991   68 634 619 485 154 871   

123 Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. 
Jagiellońskiej 92 na cele usługowe  

766 542     26 288 518 672 221 582 TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 651 561     22 345 440 871 188 345 

- środki wspólnot mieszkaniowych 114 981     3 943 77 801 33 237 

124 Rewitalizacja kwartału nr 21: adaptacja części budynku przy ul. 
Jagiellońskiej 94 na cele usługowe  

1 118 765     30 492 768 977 319 296 TBS „Prawobrzeże”  Sp. z o.o.  

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 950 950     25 918 653 630 271 402 

- środki TBS Prawobrzeże 167 815     4 574 115 347 47 894 

125 „Nowoczesne Przestrzenie w kamienicy z historią” – modernizacja i 
adaptacja budynku przy Placu Zwycięstwa 3 (dawny hotel Piast) 

b.d.           Inwestor prywatny 

- środki własne             
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126 Kompleks usługowy POSEJDON 231 500 000 18 000 000 31 500 000 68 000 000 114 000 000   PORTO Sp. z o. o. 

- środki własne 30 000 000 2 332 613 4 082 073 8 812 095 14 773 218   

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 46 500 000 3 615 551 6 327 214 13 658 747 22 898 488   

- dotacja z WFOŚiGW 40 000 000 3 110 151 5 442 765 11 749 460 19 697 624   

- środki EBI 115 000 000 8 941 685 15 647 948 33 779 698 56 630 670   

127 Realizacja projektu pn. „Wstąp do Śródmieścia” 113 200   80 800 32 400     Gmina Miasto Szczecin 

- dotacja z MR 113 200   80 800 32 400     

133 Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie 
obszaru rewitalizacji przy ul. Królowej Jadwigi 44b 

140 000   80 000 60 000     Gmina Miasto Szczecin/ 
Organizacje Pozarządowe 

- środki własne 140 000   80 000 60 000     

134 Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej 
w procesie rewitalizacji 

100 000   50 000 50 000     Gmina Miasto Szczecin/ 
Organizacje Pozarządowe 

- dotacja z MR     50 000 50 000     

135 Utworzenie Dziennego Domu dla Seniorów „Dzienny Dom Senior 
Wigor" przy ul. Królowej Jadwigi 45A, 45C 

b.d.           Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie 

- środki własne             

136 Utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku b.d.           Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie 

- środki własne             

137 Gorący posiłek dla seniora – dowóz gorącego posiłku do miejsca 
zamieszkania 

b.d.           Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie 

- środki własne             

138 System monitoringu dla seniorów „Guzik życia” - objecie systemem 
teleopieki osób samotnych w podeszłym wieku o ograniczonej 
sprawności ruchowej 

b.d.           Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie 

- środki własne             
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139 Biuro Obsługi Klienta przy Dziale Instytucji Pomocy Społecznej przy 
ul. Królowej Jadwigi 45c/U2 

b.d.           Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie 

- środki własne             

140 Utworzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w 
Rodzinie przy ul. Królowej Jadwigi 45c/U2 

b.d.           Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie 

- środki własne             

141 Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe – renowacja 
i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Stoisława 4 

4 081 000   1 500 000 2 581 000     Kościół Chrześcijan Baptystów w RP 
Zbór w Szczecinie 

- dotacja z RPO WZ 2014-2020 3 468 850   1 275 000 2 193 850     

- środki własne 612 150   225 000 387 150     
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