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„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie  zakończyła w miesiącu czerwcu 2012 r. realizację 
projektu „Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Chrobrego 2 i 4 w Ostródzie”, na który pozyskała
środki finansowe z Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 
29 grudnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Projekt został dofinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na
lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1. 
Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych 
w technologii z wielkiej płyty. 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz remont wspólnych części budynków mieszkalnych
wielorodzinnych i lokali użytkowych znajdujących się w jednym z ww. budynków (Chrobrego 2) 
zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych (bloki zrealizowane w technologii „wielkiej
płyty”).

W zakres prac, które zostały wykonane w ramach przedmiotowego projektu wchodzą m.in.: docieplenie
budynków wraz z remontem balkonów (skucie posadzek, wymiana obróbek blacharskich i malowanie);
remont klatek schodowych przy ulicy Chrobrego 2; położenie płytek ceramicznych na biegach schodowych 
i podestach – Chrobrego 2 oraz docieplenie stropów piwnicznych.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 1.173.878,96 zł w tym:
• środki europejskie (EFRR) w kwocie 463.438,51 zł, co stanowi 42,50 % wydatków kwalifikowanych,
• współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 81.783,27 zł, co stanowi 7,50% wydatków

kwalifikowanych,
• wkład własny Beneficjenta w kwocie 545.221,79 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Jedność” w Ostródzie  pozyskała środki
finansowe z Unii Europejskiej na realizację projektu „Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Zawiszy
Czarnego 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6”. Projekt został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, 
Oś priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk,
Poddziałanie 4.1.1.  Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty.

W dniu 29 grudnia 2010 r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa 
o dofinansowanie ww. projektu. 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz remont wspólnych części budynków mieszkalnych
wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych (bloki zrealizowane 
w technologii „wielkiej płyty“).

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.966.577,88 zł w tym:
• środki europejskie (EFRR) w kwocie 1.206.847,83 zł, co stanowi 42,50 % wydatków kwalifikowanych,
• współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 212.973,15 zł, co stanowi 7,50% wydatków

kwalifikowanych,
• wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.419.821,01 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.
Prace remontowe rozpoczęto w kwietniu 2011 r. Zakończenie projektu nastąpi w IV kwartale 2013 r. 
W zakres prac, które zostaną wykonane w ramach przedmiotowego projektu wchodzą m.in.: docieplenie

budynków wraz z remontem balkonów (skucie posadzek, wymiana obróbek blacharskich i malowanie);
docieplenie stropów piwnicznych oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Zawiszy Czarnego
6.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie  pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej na
realizację projektu „Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Rycerskiej 1, 2, 3, 4, 6, 8 w Ostródzie”. Projekt
został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Rozwój,
restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. Poprawa
warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty.

W dniu 29 grudnia 2010 r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa 
o dofinansowanie ww. projektu. 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz remont wspólnych części budynków mieszkalnych
wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych (bloki zrealizowane 
w technologii „wielkiej płyty”).

Całkowita wartość Projektu wynosi 3.780.886,81 zł w tym:
• środki europejskie (EFRR) w kwocie 1.536.344,34 zł, co stanowi 42,50 % wydatków kwalifikowanych,
• współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 271.119,59 zł, co stanowi 7,50% wydatków

kwalifikowanych,
• wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.807.463,95 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.
Prace remontowe rozpoczęto w lipcu 2010 r. Zakończenie projektu nastąpi w IV kwartale 2013 r. 
W zakres prac, które zostaną wykonane w ramach przedmiotowego projektu wchodzą m.in.: docieplenie

budynków wraz z remontem balkonów (skucie posadzek, wymiana obróbek blacharskich i malowanie);
remont klatek schodowych w budynku przy ulicy Rycerskiej 8; położenie płytek ceramicznych na biegach
schodowych i podestach w budynku przy ulicy Rycerskiej 8; położenie okładzin ceramicznych na podestach
wejściowych; wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku Rycerska 1; docieplenie stropów
piwnicznych oraz wymiana pokrycia dachowego w budynkach przy ulicy Rycerskiej 3 i 8.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ” W OSTRÓDZIE

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie  pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej na
realizację projektu „Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Jagiełły 7, 7A, 7B, 7C, 7D oraz Czarnieckiego
55 w Ostródzie”. Projekt został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4.
Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1.
Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty.

W dniu 29 grudnia 2010 r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa 
o dofinansowanie ww. projektu. 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz remont wspólnych części budynków mieszkalnych
wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych (bloki zrealizowane 
w technologii „wielkiej płyty“).

Całkowita wartość Projektu wynosi 1.987.885,57 zł w tym:
• środki europejskie (EFRR) w kwocie 823.456,57 zł, co stanowi 42,50 % wydatków kwalifikowanych,
• współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 145.315,86 zł, co stanowi 7,50% wydatków

kwalifikowanych,
• wkład własny Beneficjenta w kwocie 968.772,44 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.
Prace remontowe rozpoczęto w kwietniu 2011 r. Zakończenie projektu nastąpi w IV kwartale 2013 r. 
W zakres prac, które zostaną wykonane w ramach przedmiotowego projektu wchodzą m.in.: remont klatek

schodowych w budynkach przy ulicy Jagiełły 7A, 7C, 7D oraz Czarnieckiego 55; położenie płytek
ceramicznych na biegach schodowych i podestach w budynkach przy ulicy  Jagiełły 7A, 7C, 7D oraz
Czarnieckiego 55; docieplenie stropów piwnicznych we wszystkich budynkach objętych projektem; wymiana
instalacji elektrycznej we wszystkich budynkach objętych projektem oraz remont węzłów ciepłowniczych 
w budynkach przy ulicy Jagiełły 7B, 7D i Czarnieckiego 55.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 


