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Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną  

Schemat: inwestycje w zakresie 

usług społecznych i aktywnej 

integracji 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

11.2016-05.2018 

„Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich 

adaptacji na mieszkania wspomagane”. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa zdegradowanych 

lokali polegającą na ich adaptacji na mieszkania wspomagane. 

Lokale zostaną wyremontowane i dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone zostaną też prace 

związane z poprawą efektywności energetycznej w ww. 

lokalach..    

Kontakt: 

Wydział Funduszy Europejskich 

tel. 52 58 58 076 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy. 

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 
poprzez remont zdegradowanych lokali zasobu komunalnego w celu jego adaptacji na mieszkania 
wspomagane. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców regionu do usług społecznych oraz 
poprawy warunków mieszkaniowych, które są istotnym elementem przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu. Ostatecznymi beneficjentami będą  .  
Pracami budowlanymi zostanie objętych 6 mieszkań w 5 lokalizacjach:  przy ul. Nakielskiej 22/3, Chełmińskiej 
9/2, Grunwaldzkiej 8/7, Długosza 16/6 oraz dwa mieszkania przy ul. Kanałowej 2/4..  
Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:  
- podział lokalu na dwa samodzielne lokale, prace wewnątrz lokali np. prace demontażowe, remont ścian, 

sufitów, podłóg, wymianę stolarki okiennej, wymianę i montaż instalacji sanitarnych, budowę instalacji 
c.o., wraz z montażem grzejników (dot. lokalu przy ul. Kanałowej 2/4); 

- przebudowę lokalu mieszkalnego, roboty demontażowe, remont ścian, sufitów, podłóg, konserwację 
stolarki okiennej, konserwację i wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej, budowę 
instalacji sanitarnej, budowę wewnętrznej instalacji gazowej montaż odbiorników (dot. ul. Nakielskiej 
22/3);  

- wykonanie w elewacji tylnej podjazdu dla niepełnosprawnych, roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
podział lokalu polegający na budowie lekkich ścianek działowych, remont ścian, sufitów, podłóg, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową, wymianę instalacji elektrycznej, budowę instalacji  
ziemnej i ciepłej wody, instancji c.o. z montażem grzejników, montaż instalacji sanitarnej, budowę 
instalacji gazowej (lokal przy ul. Chełmińskiej 9/2); 

- roboty rozbiórkowe i demontażowe, podział lokalu polegający na budowie lekkich ścianek działowych, 
remont ścian, sufitów, podłóg, konserwację stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej na nową, 
wykonanie dojścia do budynku, wymianę instalacji: elektrycznej, wewnętrznej instalacji gazowej z 
montażem odbiorników, budowę instalacji ciepłej i zimnej wody, montaż instalacji sanitarnej, instancji 
c.o. z montażem grzejników (lokal przy ul. Grunwaldzkiej 87/1); 

- remoncie i modernizacji lokalu w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych (m.in. wydzielenie 
łazienki), robotach rozbiórkowych i demontażowych, podziale lokalu, wydzieleniu łazienki i WC, 

wykonaniu nowych przewodów wentylacyjnych dla nowej łazienki i WC, remoncie łazienki, 
remoncie ścian, sufitów, podłóg, wymianie stolarek: okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji 
elektrycznej, budowie instalacji: zimnej i ciepłej wody wraz z urządzeniami, instalacji c.o. wraz 
z montażem grzejników, wewnętrznej instalacji gazowej z montażem odbiorników (dot. 
lokalu przy ul. Długosza 16/6). 

Mieszkania zostaną udostępnione 26 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności w 
podeszłym wieku, bezdomnym, niepełnosprawnym ruchowo, wychodzącym z pieczy zastępczej, dotkniętym 

przemocą w rodzinie oraz rodzicom z dziećmi niepełnosprawnymi. Mieszkania przydzielone będą od 3 
m-cy do 3 lat 
 

 


