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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Projekt jest realizowany w ramach IX osi priorytetowej Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko „Infrastruktura energetyczna przy-
jazna środowisku i efektywność energetyczna”. Rybnicki projekt będą-
cy przedmiotem wniosku o dofinansowanie Unii Europejskiej wpisuje 
się bezpośrednio w działanie 9.3 „Termomodernizacja budynków uży-

teczności publicznej”, którego głównym celem jest zmniejszenie zużycia energii 
w sektorze publicznym. Cele jakościowe to poprawa jakości infrastruktury eduka-
cyjnej na terenie Miasta, a przez to poprawa wizerunku Rybnika. Cele ilościowe to 
przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do ogrzewania budyn-
ków wszystkich czterech szkół, a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów ich eks-
ploatacji. Efektem dodatkowym będzie zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery przez 
kotłownie i elektrociepłownie zaopatrujące szkoły w ciepło.

Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku przy ul. Rey-
monta 69 jest jednym z budynków w ramach którego 
został wykonany projekt pn. „Termomodernizacja placó-
wek edukacyjnych w Rybniku”.

Budynek szkoły o powierzchni użytkowej ogrzewanej 
7545 m2 został zbudowany w latach 1986-1990. Budy-
nek składa się z 5 segmentów połączonych ze sobą 
trzema łącznikami. 2-3 kondygnacyjne segmenty wybu-
dowano w technologii uprzemysłowionej z elementów 
SFN, zaś łączniki w technologii tradycyjnej.

W ramach termomodernizacji budynku wykonano 
następujące prace:
� wymianę okien zewnętrznych ze zmniejszeniem ist-
 niejących otworów okiennych – 1275,15 m2, 
� wymianę drzwi zewnętrznych – 86,16 m2, 
� ocieplenie stropodachu segmentów i łączników 
 – 2757,80 m2, 

� ocieplenie dachu sali gimnastycznej – 293,67 m2, 
� ocieplenie ścian łączników i segmentów – 3352,92 m2,
� modernizację instalacji c.o. polegającą na wykona-
 niu nowej instalacji z rur miedzianych, 
� wymianę 331 szt. starych grzejników,
� modernizację wymiennikowni c.o. 1 kpl.,
� modernizację kotłowni gazowej ciepłej wody użytko-
 wej o mocy 96,8 kW – 1 kpl., 
� wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni 1 kpl.

Wartość wykonanych robót – koszty kwalifikowane 
– 2 663 176,40 zł, z tego 50% dofinansowane z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz 
koszty niekwalifikowane w wysokości 21 747,88 zł płat-
ne ze środków własnych budżetu Miasta Rybnika. 

Prace zostały wykonane w okresie od 25.02.2010 r. 
do 25.02.2011 r.

Szkoła zyskała nową elewację, wymieniono też okna

Budynek w trakcie remontu

Nowoczesna kotłownia

Nowe, estetycznie zabudowane grzejniki
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