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W 2017 r. wykonano audyty termomodernizacyjne, 

kosztorysy inwestorskie oraz inne opracowania związa-

ne z termomodernizacją 14 obiektów użyteczności pu-

blicznej. Są to m.in. strażnice OSP oraz hydrofornie 

gminne. 

Zakończyły się prace termomodernizacyjne w kolejnych 

budynkach OSP na terenie gminy Działoszyn. 
  

Wykonawcę robót wyłoniono w drodze przetargu. Pra-

ce termomodernizacyjne na wszystkich trzech obiek-

tach wykonała Firma Remontowo - Usługowo - Budow-

lana MAR-BUD z Pajęczna. 
  

W ramach zadania zostały wykonane termomoderniza-

cje: 

 budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedosach, 

wartość kontraktu 143.000,00 zł, 

 budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niżankowi-

cach, wartość kontraktu 169.000,00 zł, 

 budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszy-

nie, wartość kontraktu 295.000,00 zł. 
  

W ramach przeprowadzonych robót wykonano między 

innymi: wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, 

zamontowano nowe bramy garażowe, ocieplono ściany 

oraz stropy budynków, w strażnicach OSP w Kiedosach 

i Niżankowicach wymieniono orynnowanie. Wykonano 

także nowe elewacje budynków. 
  

Prace budowlane zrealizowane w ramach w/w zadań 

poprawiły estetykę obiektów, a także w znacznym 

stopniu ograniczą niską emisję poprzez zmniejszenie 

potrzeb grzewczych budynków. 
  

Termomodernizacje będą kontynuowane na kolejnych 

obiektach użyteczności publicznej: OSP w Bobrowni-

kach, OSP w Kolonii Lisowice oraz OSP w Zalesiakach. 
  

Na koniec lipca został złożony wniosek o dofinansowa-

nie w ramach poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja 

budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
na terenie Miasta i Gminy Działoszyn II etap  

Opracowanie  dokumentacji  
projektowo –  kosztorysowej dla zadań:  
Budowa kotłowni w strażnicach OSP w Działoszynie, 
Kolonii Lisowice, Zalesiakach i Kiedosach 

Opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla zadań polegają-
cych na: 
  

 przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarcze-
go na kotłownię gazową, przebudowie i nadbudowie klatki wejściowej do 
kotłowni przy budynku strażnicy OSP w Działoszynie, budowie instalacji 
gazowej n.c., budowie kanalizacji technologicznej kotłowni, montaż układu 
kominowego spalinowego, 

 przystosowaniu pomieszczenia pod kotłownię na pelet, wykonaniu instala-
cji c.o., wykonaniu wentylacji mechanicznej, wykonaniu instalacji elektrycz-
nej w budynku strażnicy OSP w Kolonii Lisowice, 

 przystosowaniu pomieszczenia pod kotłownię na pelet, wykonaniu instala-
cji c.o., wykonaniu wentylacji mechanicznej, wykonaniu instalacji elektrycz-
nej w budynku strażnicy OSP w Zalesiakach, 

 przystosowaniu pomieszczenia pod kotłownię na pelet, wykonaniu instala-
cji elektrycznej w budynku strażnicy OSP w Kiedosach. 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów  
zawierających azbest  
z terenu Miasta  
i Gminy Działoszyn  

Miasto i Gmina Działoszyn w latach 2017 - 
2018 pozyskała dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zada-
nie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyro-
bów zawierających azbest z terenu Miasta i Gmi-
ny Działoszyn”. 
Ilość wyrobów zawierających azbest zgłoszonych przez mieszkańców 
gminy do unieszkodliwienia to: 
  

 w roku 2017 – 222,013 Mg z 113 posesji o wartości zadania 103.321,18 zł, 

 w roku 2018 – 94,98 Mg z 45 posesji o wartości 35.474,65 zł. 
  

W roku 2019 Urząd Miasta i Gminy Działoszyn złożył wniosek o dofinan-
sowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych z 67 pose-
sji w ilości 162,080 Mg. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi 
wynosi 90%. 

INWESTYCJE W GMINIE DZIAŁOSZYN  


