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ANKIETA 

Urząd Miasta i Gminy Pilica, przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej  
IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i  mieszkaniowej, 

Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej – ZIT, który obejmować będzie kompleksową termomodernizację obiektu wraz z 
rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, przebudową i adaptacją istniejącego obiektu pod funkcję 

biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej biblioteki na Dom Kultury w miejscowości Pilica 
wraz z remontem pomieszczeń wewnątrz budynku, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem 
terenu, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności 

publicznej. 

Zakres projektu obejmuje: 

 Przedmiotowa inwestycja dotyczy przede wszystkim zadania polegającego na termomodernizacji 
istniejącego obiektu. Inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP gdzie 
w założeniach projektowych powiększono w parterze przestrzeń garażową wraz z zapleczem 

sanitarnym. Projektowana wewnętrzna klatka schodowa prowadzić będzie na poddasze na poddasze 
gdzie pomieszczenia będą posiadały funkcję przypisaną dla OSP Pilica.  
W istniejących pomieszczeniach nieużytkowanego obiektu od strony północnej projekt zakłada 

adaptację pomieszczeń dla potrzeb biblioteki, wykorzystując parter i poddasze użytkowe zgodnie z 
układem funkcjonalnym części graficznej. 
W istniejącym obiekcie gdzie znajduje się na poziomie parteru  sala bankietowa, z zapleczem 
kuchennym, na poddaszu pomieszczenia o funkcji biblioteki zaplanowano zmianę sposobu 

użytkowania istniejących pomieszczeń na dom kultury.  Prace projektowe, którymi objęty jest obiekt 
budowlany wynikają z założeń dotyczących poprawienia i dostosowania obiektu pod względem funkcji 
jak również ze względu na stan techniczny obiektu. Założenia projektowe polegały na zachowaniu 

istniejącej formy obiektu, pomimo zaprojektowania nowego układu funkcjonalnego :Część obiektu 
przeznaczona pod funkcję biblioteki, środkowa część obiektu ( waz z rozbudową) jako pomieszczenia 
OSP i pozostała część przeznaczona pod funkcję domu kultury. 

Projekt zakłada ocieplenie ścian fundamentowych, nadziemia, przestrzeni poddasza 
użytkowego, oraz stropów ostatniej kondygnacji. W projekcie przewidziano również wymianę pokrycia 
dachowego dla całego obiektu. Stolarka otworowa zewnętrzna przeznaczona do wymiany. Parametry 

stolarki otworowej zostały dostosowane również do przepisów przeciwpożarowych. 
Zakres prac uzupełniony został o prace zewnętrzne: utwardzenie terenu, infrastruktura 
zewnętrzna (odwodnienie obiektu, przekładki okablowania) 

Projekt zakłada również wykonanie nowych instalacji wewnętrznych branż: 
elektrycznej, sanitarnej, dla części biblioteki, oraz OSP. 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa i zmiana konstrukcji dachu, wymiana 

pokrycia dachowego, kompleksowa termomodernizacja polegająca na dociepleniu ścian 
zewnętrznych, stropów ostatniej kondygnacji, wyminie stolarki otworowej, wykonanie 
nowych instalacji wewnątrz obiektowych, wykonie nowego przyłącza gazowego do obiektu 

Rozbudowa obiektu polegać będzie na dodaniu nowej kubatury gdzie znajdą się 
pomieszczenia garażowe, oraz klatka schodowa prowadząca na poddasze użytkowe gdzie 
nowa powierzchnia przeznaczona będzie dla potrzeb OSP. 

Forma obiektu zasadniczo pozostaje bez zmian, w stosunku do projektowanej rozbudowy  
zachowany zastał charakter obiektu. Wysokość obiektu nie zmieniła się stosunku do 
istniejącej zabudowy. Rozbudowa nie powoduje zmiany linii elewacji frontowej. Utrzymany 

zostaje charakter zabudowy 
 
 

 
 
 



W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na następujące pytanie: 
 

 
Czy uważa Pan/Pani, że rea lizacja Projektu opisanego zakładającego  kompleksową 
termomodernizację  obiektu wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, przebudową i 

adaptacją istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania 
istniejącej biblioteki na Dom Kultury w miejscowości Pilica wraz z remontem pomieszczeń 
wewnątrz budynku, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, w celu ograniczenia 

niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej  jest 
zasadna? 
 

 
TAK      NIE 

 

 
Miejsce na ewentualne uwagi, wnioski, opinie: 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………............. 
 

         
 
 

        Pilica, dnia ………………………… 

 

 

 

Wypełnioną ankietę można składać osobiście w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pilica, w pok. Nr 22 

lub 14 bądź  elektronicznie przesłać w wersji elektronicznej na adres: inwestycje@pilica.pl w terminie 
do 24 maja 2017r. Uwagi złożone lub przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.  


