
                       

 

 

 

1. Zakres rzeczowy projektu 

1.1. Lokalizacja 

 

Projekt w całości zlokalizowany jest w Gminie Żurawica. W wyniku realizacji zakresu rzeczowego 

projektu zmodernizowane zostaną 3 budynki rozmieszczone na różnych działkach położonych na 

terenie miejscowości: Buszkowice, Buszkowiczki oraz Żurawica   

Budynek Domu Ludowego znajduje się w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim w 

gminie Żurawica w miejscowości Buszkowiczki 38 i leży na działce nr 234/4 obręb nr 0004 Buszkowiczki. 

Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną napowietrzną, istnieje przyłącz wodociągowy, gazowy oraz 

kanalizacyjny. Działka jest ogrodzona ogrodzeniem stałym. Miejscowość Buszkowiczki położona jest w 

odległości około 5 km od miasta Przemyśla. Prawo własności do budynku Domu Ludowego w 

Buszkowicach posiada wnioskodawca tj. Gmina Żurawica.  



 

Budynek Szkoły Podstawowej znajduje się w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim w 

gminie Żurawica w miejscowości Buszkowice 138 i leży na działce nr 468/5, 468/2, 5160, 440/1 obręb 

nr 0003 Buszkowice. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną napowietrzną, istnieje przyłącz 

wodociągowy, gazowy oraz kanalizacyjny. Działka jest ogrodzona ogrodzeniem stałym. Miejscowość 

Buszkowiczki położona jest w odległości około 4 km od miasta Przemyśl. Prawo własności do budynku 

Szkoły Podstawowej w Buszkowicach posiada wnioskodawca tj. Gmina Żurawica. 



 

Budynek Urzędu Gminy znajduje się w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w 

gminie Żurawica w miejscowości Żurawica przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, na działce nr 151/2 obręb 

nr 0009 Żurawica. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną nadpowietrzną, przyłącz wodociągowy, 

gazowy oraz kanalizacyjny. Działka jest ogrodzona ogrodzeniem stałym. Miejscowość Żurawica 

położona jest w odległości około 6 km od miasta Przemyśla. Prawo własności do budynku Urzędu 

Gminy w Żurawicy posiada wnioskodawca tj. Gmina Żurawica. 

 

 



1.2. Roboty budowlane i instalacyjne  

 

Przedmiotem niniejszego studium jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Żurawica, w jej skład wchodzą następujące budynki: 

 Budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach, 

 Budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach, 

 Budynek Urzędu Gminy w Żurawicy. 

 

Budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach 

Zakres prac poddanych termomodernizacji budynku obejmuje: 

1. Wymiana stolarki okiennej: 

- wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 3m2, wyjęcie ościeżnic 

drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2m2, montaż okien rozwieranych i uchylno 

rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o powierzchni do 2m2, montaż okien 

rozwieranych i uchylno rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o powierzchni do 2,5 

m2, obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm. 

2. Wymiana stolarki drzwiowej: 

- wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych obsadzenia o powierzchni do 5 m2, montaż 

drzwi z PCV i obróbka obsadzenia. 

3. Docieplenie stropu wełną mineralną: 

- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej na poziomie płyt układanych na sucho - jedna 

warstwa. 

4. Docieplenie elewacji:  

- docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – metoda lekka, grubość 1,5 mm na ścianach, 

docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – metoda lekka, grubość 1,5 mm na ościeżach, 

przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką – mokrą – oczyszczenie mechaniczne i 

zmycie, docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi – ochrona 

narożników wypukłych na styropianie z dodatkowymi wzmocnieniami, rusztowanie zewnętrzne 

rurowe, osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych, rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do 

użytku, rynny dachowe półokrągłe, rury spustowe okrągłe. 

5. Docieplenie ścian poniżej poziomu terenu:  

- ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm, ręczne rozebranie podbudowy z 

kruszywa kamiennego o grubości 15 cm, ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości 



dna do 1.5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, docieplenie ścian budynków płytami 

styropianowymi – metoda lekka, faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie grubość 1,5 mm 

na ścianach, izolacja przeciwwilgociowa – folia kubełkowa, zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 

pionowych głębokości do 1,2 m, zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, obrzeża betonowe o 

wymiarach 15x6 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, chodniki z kostki 

brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, warstwy 

odcinające zagęszczanie mechanicznej o grubości 15 cm  

 

Przebudowa instalacji gazu, instalacja centralnego ogrzewania wraz z instalacją c.w. i c.w.u i 

źródłem ciepła – kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania  

1. Instalacja gazu: 

1.1 Demontaż:  

- demontaż nagrzewnic gazowych wraz z osprzętem i przewodem spalinowym, demontaż rurociągów 

stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-20 mm, demontaż rurociągów stalowych o połączeniach 

spawanych o śr. 25-32 mm, demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach, demontaż 

przewodu wentylacyjnego 110 PVC w pomieszczeniu kuchni  

1.2 Montaż: 

- rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach 

w budynkach niemieszkalnych, kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych,  

próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach 

niemieszkalnych  

2. Montaż kotła gazowego 

2.1 Kocioł gazowy wraz z osprzętem: 

- montaż kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjnego o mocy 25 kW wraz z 

armaturą przyłączeniową, czujnikami i sterownikiem pogodowym, wbudowaną pompą obiegową i 

naczyniem przeponowym. 

2.2 Układ spalinowy i wentylacja: 

- montaż wkładu powietrzno– spalinowego dn 80/125 z blachy chromoniklowej + kanał spalinowy dn 

80 – systemowy z wyczystką i odskraplaczem, wykonanie kratki nawiewowej o powierzchni 200 cm2 u 



dołu drzwi kuchennych, montaż kratek wentylacyjnych wywiewnych w Sali komputerowej oraz w Sali 

wielofunkcyjnej o wymiarach 14x21 cm,  

2.3 Przewody i armatura: 

- rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinie, zawór spustowy śr nominalnej 15 mm, zawór 

antyskażeniowy dn 15, wężyk elastyczny do napełniania wodą dn 15 o długości 1m, zawory przelotowe 

o połączeniach gwintowanych śr. nom 20 mm, zawór kulowy ze złączką do węża śr. nominalnej 15 mm, 

uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi, montaż gaśnicy proszkowej 6 kg. 

3. Węzeł przygotowania c.w.u wraz z instalacją c.w.u i cyrkulacją 

3.1 Montaż węzła przygotowania c.w.u: 

- pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 130 dm3, przeponowe naczynie zbiorcze o 

pojemności 8 dm3, pompa cyrkulacyjna przepływ 2,8 m3/h przyłącze 1 ½ długość montażowa 180 mm, 

termostatyczny zawór mieszający dn 20, rurociągi miedziane o śr. 15 mm o poł. lutowanych na ścianach 

w budynkach niemieszkalnych, izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm 

lub równoważnymi, izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami jednowarstwowymi gr 20 mm lub 

równoważnymi, zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u dn 20 ciśnienie otwarcia 6.0 bar, zawory kulowe 

o śr. nominalnej 15 mm, zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm, zawory zwrotne o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm, filtr siatkowy o śr. nominalnej 15 mm, próba szczelności 

instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych, włączenie do 

instalacji istniejącej zimnej wody, dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do 

zaworów czerpalnych, baterii o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm. 

3.2 Roboty budowalne: 

- przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. Na zaprawie cementowo-wapiennej, 

zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły, wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 

cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej, zamurowanie bruzd pionowych o 

szerokości ½ cegły z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegły.  

4. Instalacja centralnego ogrzewania  

4.1  Montaż: 

- rura ze stali niestopowej w sztangach 15x1,2, rura ze stali niestopowej w sztangach 18x1,2, rura ze 

stali niestopowej w sztangach 22x1,2, rura ze stali niestopowej w sztangach 28x1,2, izolacja rurociągów 



śr 22 mm otulinami z polietylenu – jednowarstwowymi gr. 20 mm lub równoważne, dwuzłączka, łuk 

90 15-15 lub równoważny, łuk 90 18-18lub równoważny, łuk 90 28-28 lub równoważny, łuk 90 35-35 

lub równoważny, mufa 15-15 lub równoważny, trójnik 15-15-15 lub równoważny, trójnik 18-15-18 lub 

równoważny, trójnik 22-15-22 lub równoważny, złączka myplowa GW 18-3/4 lub równoważny, złączka 

przejściowa GW 15 – ½ lub równoważny, złączka przejściowa GW 28 – 1 lub równoważny, złączka 

przejściowa GW 15 – ½ lub równoważny, złączka przejściowa GW 28 – 1 lub równoważny, złączka 

redukcyjna  z S.C. 18-15 lub równoważny, złączka redukcyjna z SC 22 – 18 lub równoważny,  złączka 

redukcyjna z SC 28 – 18 lub równoważny,  mufa calowa redukcyjna ¾ w – ½, zawór termostatyczny TS-

90-V prosty dn 15 lub równoważny, zawór powrotny RL – 1 kątowy dn 15 lub równoważny, głowica do 

zaworu termostatycznego, andywandalowa, zawory automatyczne odpowietrzające o połączeniach 

gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm, grzejniki aluminiowe członowe o wysokości H=580 – do 5 

elementów, grzejniki aluminiowe członowe o wysokości H=580 – do 7 elementów, grzejniki 

aluminiowe członowe o wysokości H=580 – do 8 elementów, grzejniki aluminiowe członowe o 

wysokości H=580 – do 9 elementów, grzejniki aluminiowe członowe o wysokości H=580 – do 12 

elementów, grzejniki aluminiowe członowe o wysokości H=580 – do 13 elementów, próba instalacji 

c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji, płukanie instalacji centralnego ogrzewania, tuleje przejściowe 

dla przewodów rurowych z rur stalowych. 

 

4.2 Roboty budowlane:  

- wykonanie przejścia przewodów c.o. w posadce przy drzwiach wejściowych, przebicie otworów w 

ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. Na zaprawie cementowo-wapiennej, zamurowanie przebić w 

ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły, przebicie otworów o powierzchni do 0.05m2 w elementach 

z betonu żwirowego o grubości do 20 cm, zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni 

do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm. 

Wszystkie prace są kosztami kwalifikowanymi w ramach planowanej inwestycji. 

Bilans powierzchni:  

 Konstrukcja/technologia budynku – tradycyjna/murowana  

 Liczba kondygnacji - 2 

 Kubatura części ogrzewanej – 1177,20 m3 

 Powierzchnia netto budynku – 275,79 m2 

 Kubatura budynku – 1938,70 m3 



 Wysokość kondygnacji w świetle – 3,05 m  

 

 

 

 

 



 

 

 

Zakładana inwestycja przyczyni się do zrealizowania następujących wskaźników:  

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej:   

 Budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach – 288,71 GJ/rok 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 



 Budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach – 309.22 GJ/rok 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych:  

 Budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach – 79,24% 

Emisja gazów cieplarnianych po termomodernizacji w tonach ekwiwalentu CO2: 

 Budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach – 5,87 

Roczne oszczędności kosztów zaopatrzenia w energię po termomodernizacji w zł/rok: 

 Budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach – 15 550,10 zł/rok 

 

 

 

         Budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach  

     Zakres prac poddanych termomodernizacji budynku obejmuje: 

1. Wymiana stolarki okiennej: 

-  ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0 m2, ostrożne 

wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 1,5 m2, ostrożne wyjęcie 

ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 1,0 m2, montaż okien rozwieranych i 

uchylno – rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o powierzchni do 1,0 m2, montaż 

okien rozwieranych i uchylno – rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o 

powierzchni do 1,5 m2, montaż okien rozwieranych i uchylno – rozwieranych jednodzielnych z PCV z 

obróbką obsadzenia o powierzchni do 2,5 m2, obróbki blacharskie z blachy powlekanej i szerokości w 

rozwinięciu do 25 cm. 

2. Wymiana stolarki drzwiowej: 

- wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0 m2, montaż drzwi z PCV 

z obróbką obsadzenia. 

3. Docieplenie stropu wełną mineralną: 

- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna 

warstwa. 

4.  Docieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną: 



- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna 

warstwa. 

5.  Docieplenie elewacji: 

- docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metoda lekka nakładanie ręczne, docieplenie 

ścian budynków płytami styropianowymi metoda lekka nakładana ręcznie grubość 1,5 mm na 

ościeżach, przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką – mokrą – oczyszczanie 

mechaniczne i zmycie, docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawkami elewacyjnymi – 

ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkiem wzmocnieniom 1 warstwą siatki, 

rusztowanie zewnętrzne o wysokości do 10m, osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych, 

rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm z blachy 

stalowej ocynkowanej. 

6. Docieplenie dachu wełną mineralną: 

- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej na poziomie z płyt układanych na sucho – 

jedna warstwa, folia paroszczelna, okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 

metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud, boazeria drewniana 

7.  Instalacja odgromowa: 

- demontaż zwodów poziomowych nienaprężanych instalacji odgromowej, demontaż zwodów 

pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej, przewody instalacji odgromowej nienaprężanie 

poziome mocowane, przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe, złącza kontrolne w 

instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych – połączenie pręt-płaskownik  

 

Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją instalacji c.w.u i 

wymianą kotła gazowego  

1. Wymiana kotła gazowego 

1.1 Demontaż: 

- demontaż kotła żeliwnego wodnego wraz z osprzętem, demontaż przewodu spalinowego dn 200, 

demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach sprawnych o śr. 25 mm, demontaż rurociągu 

stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 68-80mm. 

1.2 Urządzenia i osprzęt: 

-kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjny wiszący o mocy 90 kW, zestaw 

podłączeniowy kotła z zaworem zasilania dn 32 wielofunkcyjny zaworem powrotu dn 32 zaworem 

gazowym dn 20 i zaworem bezpieczeństwa 3 bar, przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 80 

dm3, czujnik temperatury grupy pompowej z mieszaczem, czujnik temperatury grupy pompowej, 

sterownik pokojowy, czujnik temperatury zewnętrznej radiowy + moduł odbiorczy do kotła, 

neutralizator kondensatu do 120 kW, włączenie do istniejącej instalacji c.o., uruchomienie kotłowni 



c.o. o 2 osobach obsługi, rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom 65 mm 

o połączeniach spawanych na ścianach budynku. 

1.3 Układ powietrzno-spalinowy: 

- rozdzielacz powietrze – spaliny dn 100/150 2x100, wyczystka spalinowa stal nierdzewna dn 100, 

kolano stal nierdzewna dn 100L, rura stal nierdzewna, czerpnia powietrza. 

1.4 Roboty budowlane:  

- przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 

zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegły. 

2. Węzeł przygotowania c.w.u 

2.1 Demontaż:  

- demontaż pompy ładującej zbiornik c.w.u., demontaż pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 

2.2 Montaż węzła przygotowania c.w.u.: 

- pompa cyrkulacyjna przepływ 2,8 m3/h przyłącze 1 ½ długość montażowa 180 mm, termostatyczny 

zawór mieszający dn 25, pompa ładująca zbiornik c.w.u. przepływ 0,5 – 4,5m3/h o śr. zewnętrznej 15 

mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, rurociągi z tworzyw 

sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynku 

niemieszkalnym, izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami z polietylenu – jednowarstwowymi gr. 20 

mm, izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami z polietylenu – jednowarstwowymi gr. 20 mm, włączenie 

przewodu obejściowego dn 25 zawór termostatyczny do istniejącej instalacji, podłączenie przewodu 

cyrkulacyjnego do istniejącej instalacji, zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o 

śr. nominalnej 15 mm, zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 

mm, zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm. 

3.  Instalacja c.o. 

3.1 Montaż: 

- rura ze stali niestopowej w sztangach 15x1,2, rura ze stali niestopowej w sztangach 18x1,2,  izolacja 

rurociągów śr. 18 mm otulinami z polietylenu – jednowarstwowymi gr. 20 mm lub równoważne, łuk 90 

z S.C. Contur 15-15 lub równoważny, łuk 90 z S.C. Contur 18-18 lub równoważny, mufa  z S.C. Contur 

18-18 lub równoważny, trójnik z S.C. 15-15-15 lub równoważny, trójnik z S.C. 18-18-18 lub 

równoważny, złączka nyplowa z S.C. GW 18 – ¾ lub równoważny, złączka przejściowa z sc GZ 15 – ½ 

lub równoważny, złączka przejściowa z S.C. GW 15 – ½ lub równoważny, złączka przejściowa z sc contur 

GZ 18 – ¾ lub równoważny, złączka redukcyjna z S.C. 18 – 15 lub równoważny, pompa obiegowa c.o. 

przyłącze kołnierzowe, grzejniki aluminiowe H=580 mm 10 elementów (ponowny montaż grzejnika 

uprzednio zdemontowanego), grzejniki aluminiowe członowe o wysokości H=580 mm – do 5 

elementów, grzejniki aluminiowe członowe o wysokości H=580 mm – do 7 elementów, grzejniki 

aluminiowe członowe o wysokości H=580 mm – do 9 elementów, grzejniki aluminiowe członowe o 



wysokości H=580 mm – do 10 elementów, grzejniki aluminiowe członowe o wysokości H=580 mm – do 

13  elementów, grzejniki aluminiowe H=580 mm 7 elementów (ponowny montaż grzejnika uprzednio 

zdemontowanego) grzejniki aluminiowe H=580 mm 10 elementów (ponowny montaż grzejnika 

uprzednio zdemontowanego), rozczłonowanie grzejnika istniejącego z 10 na 5 elementów, 

rozczłonowanie grzejnika istniejącego z 10 na 7 elementów, rozczłonowanie grzejnika istniejącego z 10 

na 8 elementów, rozczłonowanie grzejnika istniejącego z 10 na 9  elementów, rozczłonowanie grzejnika 

istniejącego z 15 na 12 elementów, rozczłonowanie grzejnika istniejącego z 20 na 13 elementów, 

dołożenie do grzejnika istniejącego 7 elementowego 4 elementów z wykorzystaniem wcześniejszej 

zdemontowanych członów, dołożenie do grzejnika istniejącego 10 elementowego 3 elementów z 

wykorzystaniem wcześniejszej zdemontowanych członów, dołożenie do grzejnika istniejącego 10 

elementowego 3 elementów z wykorzystaniem wcześniejszej zdemontowanych członów, dołożenie do 

grzejnika istniejącego 10 elementowego 4 elementów z wykorzystaniem wcześniejszej 

zdemontowanych członów, zawór termostatyczny prosty dn 15 lub kątowy, głowica do zaworu 

termostatycznego antywandalowa, zawór powrotny 1 kątowy dn 15 lub równoważny – montaż przy 

nowych grzejnikach, zawory automatyczne odpowietrzające o połączeniach gwintowanych o śr. 

nominalnej 15 mm, próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji, płukanie instalacji 

centralnego ogrzewania,  

3.2 Roboty budowalne: 

- przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo wapiennej, 

zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 cegły, przebicie otworów w ścianach z cegieł o 

grubości 3 cegieł na zaprawie cementowo wapiennej, zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o 

grubości ponad 1 cegły, przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2 w elementach z betonu 

żwirowego o grubości do 20cm, zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0,1 

m2 przy głębokości ponad 10cm,  

 

Wszystkie prace są kosztami kwalifikowanymi w ramach planowanej inwestycji.   

 

Bilans powierzchni:  

 Konstrukcja/technologia budynku – tradycyjna/murowana, częściowo podpiwniczony  

 Liczba kondygnacji - 3 

 Kubatura części ogrzewanej – 2880,4 m3 

 Powierzchnia netto budynku – 936,02 m2 

 Kubatura budynku – 3972,0 m3 



 Wysokość kondygnacji w świetle – 3,16 m  

 

 

 

 



 

Zakładana inwestycja przyczyni się do zrealizowania następujących wskaźników:  

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej:   

 Budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach – 55,81 GJ/rok 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 

 Budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach – 536,53 GJ/rok 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych:  

 Budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach – 61,49% 

Emisja gazów cieplarnianych po termomodernizacji w tonach ekwiwalentu CO2: 

 Budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach – 22,29 CO2 

Roczne oszczędności kosztów zaopatrzenia w energię po termomodernizacji w zł/rok: 

 Budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach – 27 783,52 zł/rok 

 

Budynek Urzędu Gminy w Żurawicy  

Zakres prac poddanych termomodernizacji budynku obejmuje: 

1. Wymiana stolarki okiennej: 



- ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 3,0 m2, ostrożne 

wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0 m2, ostrożne wyjęcie 

ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 1,5 m2, ostrożne wyjęcie ościeżnic 

drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 1,0 m2, montaż okien rozwieranych i uchylno 

– rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o powierzchni do 1,0 m2, montaż okien 

rozwieranych i uchylno – rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o powierzchni do 

1,5 m2, montaż okien rozwieranych i uchylno – rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką 

obsadzenia o powierzchni do 2,0 m2, montaż okien rozwieranych i uchylno – rozwieranych 

jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o powierzchni do 2,5 m2, obróbki blacharskie z blachy 

powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm.  

2. Wymiana stolarki drzwiowej: 

- ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 3,0 m2, montaż 

drzwi z PCV z obróbką obsadzenia. 

3. Docieplenie stropu wełną mineralną:   

- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna 

warstwa, izolacja przeciw wilgoci i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej na poziomie 

podposadzkowej. 

4. Docieplenie elewacji:  

- docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metoda lekka, faktura nakrapiana, nakładana 

ręcznie grubość 1,5 mm na ścianach, docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metoda 

lekka, faktura nakrapiana, nakładana ręcznie grubość 1,5 mm na ościeżach, przygotowanie starego 

podłoża pod docieplenie metodą lekką – mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie, docieplenie 

płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi – ochrona narożników wypukłych na 

styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki, rusztowania zewnętrzne rurowe o 

wysokości do 10m, osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych, rozebranie rynien z blachy nie 

nadającej się do użytku, rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej, 

rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm z blachy 

stalowej ocynkowanej,  

5. Docieplenie ścian poniżej poziomu terenu: 

- rozebranie nawierzchni z kostki grubość 8 cm, złożenie materiału do ponownego wbudowania, 

przygotowanie kostki brukowej do powtórnego wbudowania oczyszczenie, nawierzchnie  z kostki 

brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej, kostka z demontażu, ręczne rozebranie 

podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa 

górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna 

do 1,5 m i głębokości do 1,5 ze złożeniem u boku na odkład, docieplenie ścian budynków płytami 



styropianowymi metoda lekka faktura nakrapiana nakładana ręcznie grubość 1,5 mm na ścianach, 

izolacja przeciwwilgociowe pionowa – folia kubełkowa, zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 

pionowych głębokości do 1.2 m, zagęszczanie nasypów zagęszczarkami.  

6. Instalacja odgromowa: 

- demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej, przewody instalacji 

odgromowej naprężane pionowe, złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 

wyrównawczych połączone pręt-płaskownik.  

 Przebudowa technologii kotłowni gazowej wraz z instalacją elektryczną, wod.-kan. i gazową 
niskiego ciśnienia oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku Urzędu Gminy Żurawica 
 

1.1 Technologia kotłowni: 

- demontaż urządzeń kotłowni, kotły stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 4m2, 

kocioł gazowy, system kaskadowy dla 2 kotłów, urządzenie neutralizujące bez pompy tłoczącej, czujnik 

dla obiegu z mieszaczem, czujnik zanurzeniowy z glizą, płytka + czujnik dla jednego zaworu 

mieszającego, programowalny czujnik pokojowy, naczynia wzbiorcze przeponowane na ciśnienie 

robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 280 dm3, zmiękczacz wody grzewczej, automat 

napełniania instalacji z zaworem antyskażeniowym, separator zanieczyszczeń, rozdzielacze do kotłów 

i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 100 mm, pompa, pompa, zawór mieszający 3 – drog dn25, 

zawór mieszający 3 – drog dn20, siłowniki, zawory kulowe i zwrotne przelotowe gwintowane do c.o. 

śr. Nom. 50 mm, zawory kulowe i zwrotne przelotowe gwintowane do c.o. śr nom. 32 mm, zawory 

kulowe i zwrotne przelotowe gwintowane do c.o. śr nom. 25 mm, zawory kulowe i zwrotne przelotowe 

gwintowane do c.o. śr nom. 50 mm, zawory kulowe i zwrotne przelotowe gwintowane do c.o. śr nom. 

32 mm, zawory kulowe i zwrotne przelotowe gwintowane do c.o. śr nom. 25 mm, filtr osadnikowy 

siatkowy o śr. nom. 50 mm, filtr osadnikowy siatkowy o śr. nom. 32 mm, filtr osadnikowy siatkowy o 

śr. nom. 25 mm, zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. 

nominalnej 20 mm, manometry z rurką syfonową, termometry techniczne kątowe 90 szt., 

odpowietrzniki automatyczne śr. nom. 15 mm, poziomy przewód powietrzno-spalinowy, rurociągi w 

instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku,  

rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach 

budynku,  rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na 

ścianach budynku,  ręczne czyszczenie powierzchni szczotkami rurociągów i armatur o śr. 57 mm, 

czyszczenie powierzchni rurociągów i armatury benzyną do lakierów, malowanie rur stalowych i 

blaszanych o śr. do 50 mm, próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej 

powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8m2 , uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobny obsługi,  

1.2  Instalacja wod-kan: 



- demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 25-32 mm, wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. 

Nominalnej 25 mm – montaż zdemontowanego wodomierza, urządzenie do podgrzewania wody ze 

zbiornikami o pojemności 10 dm3, urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikami o pojemności 100 

dm3, zlewozmywaki żeliwne z  blachy lub tworzywa sztucznego na ścianie, ustępy z płuczką ustępową 

typu kompakt, pisuary z zaworem spłukującym, umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 

gruszkowym, wspomiki do umywalek, montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego, kabiny 

natryskowe do kąpieli trzyścienne kwadratowe z szybami z płyt polistyrenowych, baterie umywalkowe 

stojące o śr. nominalnej 15 mm, dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów 

czerpalnych, baterii mieszaczy hydrantów itp. O połączeniu sztywnym o śr nominalnej 15 mm, dodatki 

za wykonanie podejść odpływowych PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych, rurociągi stalowe 

ocynkowane o śr nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowych na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, rurociągi stalowe ocynkowane o śr nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowych 

na ścianach w budynkach niemieszkalnych, rurociągi stalowe ocynkowane o śr nominalnej 15 mm o 

połączeniach gwintowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, rury stalowe ze szwem 

przewodowe gwintowane ocynkowane o śr nominalnej 15 mm, płukanie instalacji wodociągowej w 

budynkach niemieszkalnych, próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych stalowych i 

miedzianych w budynkach niemieszkalnych, izolacja rurociągów śr 35 mm otulinami 

jednowarstwowymi gr. 9 mm, izolacja rurociągów śr 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm, 

izolacja rurociągów śr 22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm, wypusty ściekowe z tworzywa 

sztucznego o śr 110 mm, studnie rewizyjne o śr 800mm z kręgów betonowych wewnątrz budynków 

wykonywane w gotowym wykopie o gł. Do 1,5m, pompa wody brudnej, przebicie otworów dla 

przewodów instalacyjnych o śr do 150 mm w ścianach betonowych o grub. do 6 cm, - włącznie 

kanalizacji do studzienki schładzającej z założeniem tulei ochronnej PVC, wykopy nieumocnione o 

ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku – usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi, 

rurociągi z PVC kanalizacyjnie o śr 160 mm na ścianach budynkach niemieszkalnych o połączeniach 

wciskowych, rurociągi z PVC kanalizacyjnie o śr 110 mm na ścianach budynkach niemieszkalnych o 

połączeniach wciskowych, rurociągi z PVC kanalizacyjnie o śr 75 mm na ścianach budynkach 

niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, rurociągi z PVC kanalizacyjnie o śr 50 mm na ścianach 

budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, dodatki za wykonanie podejść odpływowych 

z PVC o śr 110 mm o połączeniach wciskowych,  dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o 

śr  50 mm o połączeniach wciskowych, 

 

1.3 Instalacja Gazowa: 

- rurociągi w kanalizacjach gazowych o połączeniach gwintowanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, ręczne czyszczenie szczotkami rurociągów i armatur o śr. do 57 mm, 



czyszczenie powierzchni rurociągów i armatury benzyną do lakierów, malowanie rur stalowych i 

blaszanych o śr. do 50 mm, przebicie otworów w ścianach z kamienia twardego o grubości 55 cm, kurki 

gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych, filtry osadnikowe siatkowe śr. nom. 32 

mm, dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 40 mm 

we wnękach, aktywny system zabezpieczenia instalacji gazowej, montaż szafki gazowej, próba 

instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach 

niemieszkalnych  

1.3 Instalacja c.o.: 

- grzejniki aluminiowe, zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm, głowice termostatyczne o zakresie 

nastaw 6, złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr. zew. 15 mm, rurociągi w instalacjach 

c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach,  rurociągi w 

instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach,  

rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm połączeniach zaciskowych na ścianach w 

budynkach,  rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm połączeniach zaciskowych na 

ścianach w budynkach,  rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm połączeniach 

zaciskowych na ścianach w budynkach,  rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm 

połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach,  rury przyłączane o sr. 15 mm do grzejników 

żeliwnych, stalowych aluminiowych płytowych o połączeniu na gwint, odpowietrzniki ręczne śr. nom. 

15 mm, próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania 

 

 

Branża elektroniczna 

1. Branża elektryczna:   
- demontaż przewodów z podłoża pod tynkiem, demontaż rozdzielnicy, wykuwanie bryzd dla 

przewodów wtynkowych, zaprawianie bruzd dla przewodów wtynkowych, łącznik p/t klawiszowy 1 – 

biegunowy, montaż łącznika światło, gniazda wtyczkowe natynkowe standardowe, montaż gniazd 

instalacyjnych wtyczkowych standardowych, gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne, 

przewody, układanie przewodów w gotowych bruzdach, przewody, układanie przewodów w gotowych 

bruzdach, przewody, układanie przewodów w gotowych bruzdach, uchwyty pod przewody kablowe, 

puszki instalacyjne, montaż puszek instalacyjnych, oprawy oświetleniowe, montaż opraw 

oświetleniowych, przewód wyrównawczy – bednarka ocynkowana, układanie przewodu 

wyrównawczego,  montaż rozdzielnicy z wyposażeniem, wentylator kanałowy, pomiary końcowe. 

 

Wykonanie 2 nowych otworów okiennych oraz zmniejszenie trzeciego otworu okiennego  

1. Roboty rozbiórkowe CPV  



1.1 Element: 

- wykucie otworów w ścianach dla otworów okiennych, rozebranie przeszklenia w klatce schodowej z 

luksferów, transport gruzu z terenów rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem 

kołowym z przyczepą. 

2. Montaż stolarki okiennej  

2.1 Element  

- montaż okien rozwieranych i uchylno – rozwieranych dwudzielnych z PVC z obróbką obsadzenia o 

powierzchni 2.5 m2 

3.  Roboty budowlane  

3.1 Element: 

- umocowanie siatki cięto ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach 

schodowych, ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 

49 cm na zaprawie klejowej, ułożenie nadproży prefabrykowanych, wykonanie ręcznie tynków 

wewnętrznych cementowych na ościeżach, wykonanie ręczne tynków cementowych na ścianach, 

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z 

gruntowaniem, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych 

tynków z gruntowaniem – malowanie szpaletów wewnętrznych, obsadzenie prefabrykowanych 

podokienników o długości ponad 1m-1,5m, obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 

rozwinięciu ponad 25 cm 

 

 

 Przebudowa pomieszczeń kotłowni i pomieszczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Żurawicy 

1. Remont schodów zewnętrznych: 

- Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych – demontaż balustrady stalowej, roboty 

rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm rozkucie podestu wraz w 

warstwami podkładowymi, odkopanie fundamentów murka oporowego celem rozbiórki, rozebranie 

murka oporowego i schodów, deskowanie elementów betonowych i żelbetonowych, ściany – murek 

oporowy, uzupełnianie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego zbrojenie ściany – murek 

oporowy, odsypanie fundamentów, podkładu z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 

piasek podkład z ubitego piasku gr. 20 cm, deskowanie elementów betonowych i żelbetonowych 

schody proste, uzupełnienia elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego schody – 

betonowanie schodów i płyt podestu betonem B-20, przygotowanie i montaż zbrojenia, warstwy 

wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, warstwy wyrównawcze pod 

posadzki, posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres, antypoślizgowe na zaprawach klejowych 

mrozoodpornych, grubość 5 mm płytki 30x30 – podest, posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 



gres, antypoślizgowe na zaprawach klejowych mrozoodpornych, grubość 5 mm płytki 30x30 – schody, 

cokoliki z płytek, analogia – obłożenie murku oporowego płytkami elewacyjnymi, balustrady schodowe 

z prętów stalowych – balustrada stalowa, malowanie farbą olejną elementów metalowych balustrady 

z prętów prostych 1 – krotnie farbą podkładową,  malowanie farbą olejną elementów metalowych 

balustrady z prętów prostych 2 – krotnie farbą nawierzchniową, wywóz samochodami 

samowyładowczymi do 1 km gruzu, wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 

gruz.  

2. Wymiana drzwi zewnętrznych: 

- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych, wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z 

wykłuciem bruzd dla belek dla projektowanego nadproża, ułożenie nadproży prefabrykowanych, 

wykonanie tynków wewnętrznych kategorii III ościeże od strony wewnętrznej, 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III – ościeże od strony zewnętrznej. 

3. Roboty wewnątrz pomieszczeń:  

- rozebranie ścianek z cegieł zaprawa wapienna grubość ścianki ½ cegły/ roboty rozbiórkowe elementy 

betonowe niezbrojone grubość ponad 15 cm skucie betonowego fundamentu pod kotły, demontaż 

istniejących drzwi zewnętrznych, wykucie z muru podokienników, poszerzenie otworu drzwiowego – 

analogia, wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek dla 

projektowanego nadproża, ułożenie nadproży prefabrykowanych, wykonanie tynków zwykłych 

wewnętrznych kategorii III, uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów zaprawa cementowo 

wapienna, tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonanie ręcznie na ścianach, uzupełnienie tynków 

zwykłych wewnętrznych, obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników z PVC, obsadzenie ościeżnic 

stalowych ściany z cegły, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, 

skrzydła drzwiowe płytowo wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, drzwi przeciwpożarowe, 

analogia – izolacja z folii, warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, 

warstwy wyrównawcze pod posadzki dodatek za zmianę grubości, zbrojenie posadzki siatką stalową, 

posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na kleju, cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych, 

licowanie ścian płytkami na klej, szpachlowanie ścian, szpachlowanie sufitów, gruntowanie podłoży 

powierzchnie poziome, malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 

gruntowaniem 2 – krotne malowanie ścian i sufitów farbą akrylową w kolorze białym. 

 

4. Wentylacja: 

- przewody kominowe – sprawdzenie przewodów kominowych w toalecie, przewody kominowe – 

udrożnienie przewodów kominowych w toalecie, przebicie otworów w elementach z betonu przekucie 

otworów dla przewodów wentylacyjnych, kalk. Indyw. Montaż kanałów wentylacyjnych z rury stalowej 

ocynkowanej fi 130 pod stropem, kalk. Indyw. Montaż kanałów wentylacyjnych z rury stalowej 



ocynkowanej fi 160 pod stropem, analogia – montaż wentylatora kanałowego o wydajności 

Vkw=200m2/godz. Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, 

słupy – obudowa przewodów wentylacyjnych płytami G-K na ruszczcie metalowym, izolacja cieplna i 

przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho – analogia – izolacja 

przewodów wentylacyjnych wełną mineralną, wywietrzniki dachowe o średnicy do 200mm, obróbka z 

blachy wywietrzników w dachach krytych blachą, obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł 

kratki wentylacyjne.  

Wszystkie prace są kosztami kwalifikowanymi w ramach planowanej inwestycji. 

Bilans powierzchni:  

 Konstrukcja/technologia budynku – tradycyjna  

 Liczba kondygnacji - 2 

 Kubatura części ogrzewanej – 3118,3 m3 

 Powierzchnia netto budynku – 950,5 m2 

 Kubatura budynku – 4978,3 m3 

 Wysokość kondygnacji w świetle – 2,90 m  

 

 

 



 

 

 

Zakładana inwestycja przyczyni się do zrealizowania następujących wskaźników:  

 

 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej:   



 Budynek Urzędu Gminy w Żurawicy – 121,40 GJ/rok 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 

 Budynek Urzędu Gminy w Żurawicy – 476,91 GJ/rok 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych:  

 Budynek Urzędu Gminy w Żurawicy – 77,54% 

Emisja gazów cieplarnianych po termomodernizacji w tonach ekwiwalentu CO2: 

 Budynek Urzędu Gminy w Żurawicy – 7,80 CO2 

Roczne oszczędności kosztów zaopatrzenia w energię po termomodernizacji w zł/rok: 

 Budynek Urzędu Gminy w Żurawicy – 25 713,79 zł/rok 

 


