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PROJEKTY REALIZOWANE 

  
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020  

 
„Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez 
rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”  

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 

− Wartość dofinansowania: 36.215.079,94 PLN 

− Całkowita  wartość projektu: 44.291.831,09 PLN 
Przedmiotem projektu jest modernizacja baz danych, głównie państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego, w celu zwiększenia aktualności i podniesienia wiarygodności baz danych poprzez 
doprowadzenie do zgodności ich treści z odpowiadającym im obrazem rzeczywistym w przestrzeni 
geograficznej wraz z dostosowaniem ich struktury i atrybutów odpowiadającym nowym regulacjom 
prawnym zawartych w znowelizowanych rozporządzeniach, wydanych do ustawy Prawo geodezyjne  
i kartograficzne. Podjęte działania mają na celu zwiększenie zdolności instytucjonalnej wykonywania 
zadań statutowych przez jednostki samorządu terytorialnego z równoczesnym zapewnieniem, 
zarówno administracji publicznej jak i na społeczeństwu (użytkownikom baz danych) dostępu do 
wysokiej jakości danych i świadczenia usług elektronicznych na możliwie najwyższym poziomie.  
Aby osiągnąć ww. cele projektu konieczna będzie również rozbudowa istniejących systemów 
teleinformatycznych (dziedzinowych i GIS) oraz infrastruktury technicznej. 

 

„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie 
Górniczej” 

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT 

− Wartość dofinansowania: 10.969.383,66 PLN 

− Całkowita  wartość projektu: 13.626.563,55 PLN 
Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna 9 budynków użyteczności publicznej 
zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, obejmująca niżej wymienione prace 
termomodernizacyjne: 

− ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu, 

− wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

− budowę wentylacji mechanicznej, 

− modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów 
zgodnie z WT, montaż perlatorów, 

− modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników  
z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT, montaż systemu 
monitorowania i sterowania instalacją c.o.; 

− wymianę istniejącego oświetlenia na LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu oraz 
przygotowanie dokumentacji, nadzór autorski i inwestorki oraz promocja projektu. 

Inwestycja przyczynia się do redukcji emisji CO2 o 930,07 Mg/rok oraz redukcji PM10 o 0,6819 
tony/rok. 

 

„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap II” 

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 
oświetlenie - ZIT 

− Wartość dofinansowania: 56.455.295,79 PLN 

− Całkowita  wartość projektu: 67.418.400,90 PLN 
Przedmiotem projektu jest budowa centrum przesiadkowego w Dąbrowie Górniczej w rejonie dworca 
kolejowego PKP Centrum wraz z parkingiem typu Park&Ride, Bike&Ride oraz budową ciągów pieszo-
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rowerowych łączących tereny mieszkaniowe z centrum przesiadkowym. Celem głównym projektu jest 
zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego i rowerowego wraz z ograniczeniem emisji CO₂. 
 

 
 
„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej” 

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – poddziałanie 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs 

− Wartość dofinansowania: 16.623.976,20 PLN 

− Całkowita  wartość projektu: 19.594.590,54 PLN 
Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej 
zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, obejmująca niżej wymienione prace 
termomodernizacyjne: 

− ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, stropodachów i dachu, 

− wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

− budowę wentylacji mechanicznej, 

− modernizację systemu przygotowania c.w.u. - wymianę instalacji c.w.u., izolację przewodów 
zgodnie z WT, montaż perlatorów, 

− modernizacja systemu ogrzewczego – wymianę instalacji c.o., w tym montaż grzejników  
z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT, montaż systemu 
monitorowania i sterowania instalacją c.o.; 

− wymianę istniejącego oświetlenia na LED z zastosowaniem sterowania czujnikami ruchu oraz 
przygotowanie dokumentacji, 

nadzór autorski i inwestorki oraz promocja projektu. 

 
 

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie 
Górniczej – etap II”  

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT 

− Wnioskowana wartość dofinansowania: 2.225.682,50 PLN  

− Całkowita  wartość projektu: 2.846.230,85 PLN 
 
Przedmiotem projektu jest zakup i montaż 160 instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do 
wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji. Instalacja będzie 
produkowała energię elektryczną na potrzeby własne obiektu, a jej roczna produkcja energii nie może 
przewyższać rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Panele Fotowoltaiczne zostaną 
zamontowane w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem tj. na dachu budynku mieszkalnego, 
gospodarczego lub na gruncie. Łączna moc zainstalowana systemów fotowoltaicznych wyniesie 
0,61644 MW. Projekt ma na celu promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 
poprawę efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego. 

 
 
 
„Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie 
Górniczej”  

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – poddziałanie  4.6.1. Czyste powietrze – konkurs 

− Wnioskowana wartość dofinansowania: 3.648.596,67 PLN 

− Całkowita  wartość projektu: 4.648.834,00 PLN 
 
Przedmiotem projektu jest realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego polegającego na wymianie 
tradycyjnych źródeł energii cieplnej (głównie pieców węglowych) na nowoczesne, ekologiczne źródła 
ciepła w 70 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej, charakteryzujących się 
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minimalnym standardem efektywności energetycznej. W ramach wymiany źródeł ciepła dla 
mieszkańców zaplanowano montaż 70 powietrznych pomp ciepła typu powietrze woda na potrzeby 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza, 
promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawę bezpieczeństwa 
energetycznego. 

 
 
„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III” 

− Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 – poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 
oświetlenie - ZIT 

− Wnioskowana wartość dofinansowania: 16.281.762,77 PLN 

− Całkowita  wartość projektu: 123.801.154,00 PLN 
 
Projekt zakłada budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej (wraz z niezbędną przebudową 
układu drogowego na potrzeby ww. infrastruktury), budowę przystanków i zintegrowanych zespołów 
przystankowych oraz przebudowę przejść podziemnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie 
atrakcyjności transportu publicznego i rowerowego w Gminie Dąbrowa Górnicza. 
Okres rzeczowej realizacji projektu to IV kw. 2020 - IV kw. 2023. 
 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020 
 
 
Celem zadania pn. Rozbudowa wewnętrznej sieci LAN w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, jest 
rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zgodnie z założeniami 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, V oś priorytetowa „Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” . Realizacja grantu przyczyni się 
do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych 
przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21. 
 
Wartość przyznanego grantu: 100 000,00zł 
 

 


