
Załącznik 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Nazwa

Typ:
G - gminna

P - 
pozagminna

Od do
Ograniczenie 

zużycia energii 
[MWh]

Ograniczenie 
emisji

[Mg CO2]

Produkcja 
energii z OZE 

[MWh]
Wskaźnik Wartość 

docelowa

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 223 23

1.1.01 Wykorzystanie alternatywnych 
źródeł energii

Instalacja Odnawialnych 
Źródeł Energii w budynkach 

użyteczności publicznej

Podniesienie efektywności energetycznej i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności 
publicznej na terenie miasta Kielce

Gmina Kielce G 2015 2020                     90 000 000,00 zł            44 400,00               14 302,00            2 112,00    Ilość zamontowanych 
instalacji OZE [szt.] 500 - środki własne miasta

- RPO WŚ Działanie 3.3 proponowane nierozpoczęte

1.1.02 Wykorzystanie alternatywnych 
źródeł energii

Instalacja Odnawialnych 
Źródeł Energii w budynkach 

użyteczności publicznej

Instalacja kolektorów słonecznych do ogrzewania wody 
użytkowej oraz paneli fotowoltaicznych w celu 
pozyskiwania energii elektrycznej - Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych

Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Zieleni i 
Usług Komunalnych sp z 

o.o.

G 2015 2020                       1 450 000,00 zł                         -                      246,00               800,00    

Powierzchnia budynków 
z zainstalowanymi 

kolektorami 
słonecznymi i panelami 

PV [m2]

5500 - środki własne 
Przedsiębiorstwa proponowane nierozpoczęte

1.1.04 Wykorzystanie alternatywnych 
źródeł energii

Instalacja Odnawialnych 
Źródeł Energii w budynkach 

użyteczności publicznej

Zakup i montaż nowych instalacji paneli fotowoltaicznych 
na wybranych 6 obiektach publicznych Gminy Kielce o 
łącznej mocy około 100 kW

Wydział Inwestycji G 2015 2020                          750 000,00 zł                   30,00                      24,00                 30,00    
Ilość zamontowanych 

paneli fotowoltaicznych 
[szt.]

400 - środki własne miasta
- WFOŚiGW

budżet miasta 
(zadania 

jednoroczne)
w trakcie realizacji 

1.3.01 Wykorzystanie alternatywnych 
źródeł energii

Budowa instalacji 
Odnawialnych Źródeł Energii

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 250 KW – MPEC 
Sp.z.o.o. MPEC G 2016 2020                          250 000,00 zł                         -                        68,00               220,00    

Moc zainstalowanych 
paneli fotowoltaicznych 

[kW]
250 - RPO WŚ

- środki własne Spółk proponowane nierozpoczęte

2.1.01
Efektywna produkcja, 

dystrybucja i wykorzystanie 
energii

Budowa, rozbudowa i 
modernizacja systemów 

energetycznych

Modernizacja stacji odpylania spalin w kotłowni przy ul. 
Szczecińskiej i Żniwnej.

Kielecka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa P 2015 2017                       2 400 000,00 zł                         -                              -                        -      

Stopien obniżenia 
emisji pyłów do 

atmosfery [mg/Nm3]
100 - środki własne KSM nie dotyczy nierozpoczęte

2.1.02
Efektywna produkcja, 

dystrybucja i wykorzystanie 
energii

Budowa, rozbudowa i 
modernizacja systemów 

energetycznych

Budowa jednostki kogeneracyjnej o mocy cieplnej 2,5 MW i 
mocy elektrycznej 0,5 MWe MPEC G 2018 2020                       7 875 000,00 zł  nie oszacowano  nie oszacowano  nie 

oszacowano 

Moc zainstalowanych 
źródeł kogeneracyjnych 

[MW]
2,5 - NFOŚiGW

- środki własne spółki proponowane nierozpoczęte

2.2.01
Efektywna produkcja, 

dystrybucja i wykorzystanie 
energii

Modernizacja systemów 
energetycznych w przemyśle

Modernizacja wanny szklarskiej wraz z urządzeniem 
wspomagającym. SŁAWA P 2018 2018                       5 000 000,00 zł  nie oszacowano  nie oszacowano  nie 

oszacowano 

Liczba 
zmodernizowanych 
wanien szklarskich 

[szt.]

1
- środki własne

- dotacje
- kredyt

nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.01 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynków Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „ARMATURY” RSM Armatury P 2015 2020                     29 589 540,00 zł            20 475,00                 6 296,00                      -      

Powierzchnia 
ocieplonych ścian 
budynków  [m2]

110673 - środki własne 
- RPO WŚ Działanie 3.3. nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.02 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Modernizacja ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii - projekt "Poprawa efektywności energetycznej 
obiektów ŚCO w Kielcach"

Świętokrzyskie Centrum 
Onkologii P 2017 2020                     20 000 000,00 zł                   22,00                 5 745,00                      -      ilość wymienionych 

kotłów węglowych [szt.] 4 - RPO WŚ Działanie 3.3.
- środki własne nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.03 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynków Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 

Mieszkaniowej
P 2015 2019                      58 870 000,00               16 650,00                 5 120,00                      -      

Ilość budynków 
poddanych 

termomodernizacji [szt.]
137

- środki własne
- środki krajowe

- RPO WŚ Działanie 3.3
nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.04 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych 
SUON „Zarządca” SUON Zarządca P 2015 2020                       5 290 000,00 zł              5 920,00                 3 268,00                      -      

Ilość budynków 
poddanych 

termomodernizacji [szt.]
16 - środki własne                                          

 - RPO WŚ Działanie 3.3 nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.05 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynków oraz wymiana oświetlenia 
części wspólnych w budynkach mieszkalnych na 
energooszczędne źródła światła

SM Domator P 2016 2020                     19 484 000,00 zł              3 459,35                 1 553,85                      -      
Powierzchnia budynków 

poddanych 
termomodernizacji [m2]

151672 - środki własne nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.06 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Modernizacja budynków mająca na celu poprawę ich 
efektywności energetycznej Miejski Zarząd Budynków G 2015 2020                       5 000 000,00 zł                 370,00                 1 138,00                      -      

Ilość budynków 
poddanych 

termomodernizacji [szt.]
47

- środki własne
- NFOŚiGW
- WFOŚiGW

budżet miasta 
(zadania 

jednoroczne)
w trakcie realizacji 

Status zadaniaNr zadania  Szacunkowy koszt [PLN] 

Efekty realizacji działania

Przewidywane źródło 
finansowania

Proponowany wskaźnik Okres realizacjiJednostka odpowiedzialna

Zapewnienie 
finansowaniaObszar Priorytet Zadanie
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Załącznik 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy

3.1.08 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacje budynków wielorodzinnych 
Spółdzielni Mieszkaniowej Iskra SM Iskra P 2015 2020                       1 500 000,00 zł              2 220,00                    683,00                      -      

Powierzchnia 
ocieplonych ścian 
budynków  [m2]

1475
- środki własne

- fundusz remontowy
- RPO WŚ, PI 

nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.09 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynków w  Świętokrzyskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

Świętokrzyska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa
P 2016 2018                       3 800 000,00 zł              2 220,00                    683,00                      -      

Ilość budynków 
poddanych 

termomodernizacji [szt.]
54

- środki własne
- środki WFOŚiGW 

(pozyczka)
nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.10 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Jana 
Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie G 2011 2015                       1 570 000,00 zł              1 480,00                    455,00                      -      

Powierzchnia 
ocieplonych ścian 
budynków  [m2]

5100 - NFOŚiGW
- Środki Unijne nie dotyczy zrealizowane

3.1.11 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek SM Bocianek P 2016 2019                     23 000 000,00 zł                 786,00                    249,00                      -      

Ilość budynków 
poddanych 

termomodernizacji [szt.]
32 - środki własne

- środki pomocowe nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.12 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Kielce Wydział Inwestycji G 2013 2020                     34 273 888,00 zł                 833,00                    256,00                      -      

Ilość budynków 
poddanych 

termomodernizacji [szt.]
17 - środki własne 

- RPO WŚ Działanie 3.3.
WPF 1.1.2.25; 

1.1.2.27 w trakcie realizacji 

3.1.13 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Kompleksowa modernizacja energetyczna 4 obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach 
ZIT

Wydział Inwestycji G 2017 2019                     14 064 485,00 zł              1 153,00                    392,00                      -      
Powierzchnia użytkowa 
budynków poddanych 

termomodernizacji [m2]
9148,89 - środki własne 

- RPO WŚ Działanie 6.1 WPF 1.3.2.54 w trakcie realizacji 

3.1.14 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja 4 obiektów sportowych na terenie 
Gminy Kielce

Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji G 2018 2020                       4 000 000,00 zł                 673,00                    207,00                      -      

Ilość budynków 
poddanych 

termomodernizacji [szt.]
4 - środki własne 

- RPO WŚ Działanie 3.3. proponowane nierozpoczęte

3.1.15 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Modernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego

Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Kielcach P 2017 2020                     11 243 000,00 zł                 653,00                    201,00                      -      

Ilość budynków 
poddanych 

termomodernizacji [szt.]
16

- środki własne 
- POIŚ

- budżet województwa
nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.16 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja obiektów szpitalnych 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii - projekt "Poprawa 
efektywności energetycznej obiektów ŚCO w Kielcach"

Świętokrzyskie Centrum 
Onkologii P 2017 2020                     15 000 000,00 zł                 270,00                    142,00                      -      

Ilość budynków 
poddanych 

termomodernizacji [szt.]
17 - RPO WŚ Działanie 3.3.

- środki własne nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.17 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Posłowickiej 
98 na potrzeby działalności statutowej MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie G 2017 2020                          800 000,00 zł                 254,00                      78,00               180,00    

Moc zainstalowanych 
źródeł OZE (wg rodzaju 

OZE) [kW]
140

- NFOŚiGW
- RPO WŚ, PI 4.c (w 
przypadku glebokiej 
termomodernizacji)

nie dotyczy zrealizowane
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Załącznik 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy

3.1.18 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Wikaryjskiej 2 
na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie G 2017 2020                          800 000,00 zł                 169,00                      63,00                 25,00    

Moc zainstalowanych 
źródeł OZE (wg rodzaju 

OZE) [kW]
20 - środki własne

- RPO WŚ Działanie 3.3 WPF 1.1.2.7 w trakcie realizacji 

3.1.19 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynków SM Pionier SBM Pionier P 2016 2020                     11 000 000,00 zł              5 159,00                 1 242,00                      -      
Ilość budynków 

poddanych 
termomodernizacji [szt.]

48 środki własne nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.20 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynku administracyjnego cmentarza 
komunalnego w Cedzynie

Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Zieleni i 
Usług Komunalnych sp z 

o.o.

G 2017 2019                          290 000,00 zł                 157,00                      48,00                      -      
Powierzchnia 

ocieplonych ścian 
budynków  [m2]

295 - środki własne budżet spółki w trakcie realizacji 

3.1.21 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja obiektu strażnicy JRG nr 2 
Komenda Miejska 
Państwowej Straży 

Pożarnej
P 2016 2016                          574 410,00 zł                 127,00                      39,00                 90,00    

Powierzchnia 
ocieplonych ścian 
budynków  [m2]

570 NFOŚiGW nie dotyczy zrealizowane

3.1.22 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Modernizacja wind w budynkach mieszkalnych SM 
Domator SM Domator P 2016 2021                       1 340 500,00 zł                   43,69                      36,33                      -      

Liczba 
zmodernizowanych 

wind osobowych [szt.]
14 - środki własne nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.23 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Wymiana oświetlenia części wspólnych w budynkach 
mieszkalnych na energooszczędne źródła światła SBM Pionier P 2017 2020                       4 284 000,00 zł                   32,53                      27,11                      -      

Liczba wymienionych 
punktów 

oświetleniowych [szt.] 
500 - środki własne

- RPO WŚ, PI 4.e nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.24 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Modernizacja wind w budynkach mieszkalnych SBM 
Pionier SBM Pionier P 2016 2020                       2 400 000,00 zł                   24,97                      20,76                      -      

Liczba 
zmodernizowanych 

wind osobowych [szt.]
8 - środki własne nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.25 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Modernizacja systemu ogrzewania budynków przy ul. 
Jasnej 24 i Wrzosowej 92 w Kielcach

Kieleckie Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego

G 2015 2017                          175 143,00 zł                   64,00                      20,00                      -      Liczba wymienionych 
kotłów [szt.] 36 - środki własne

- kredyt nie dotyczy zrealizowane

3.1.26 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Modernizacja kotłowni gazowej oraz montaż systemu 
pomp ciepła SM Domator P 2016-2022                          290 000,00 zł                 128,00                            -                        -      Liczba wymienionych 

kotłów gazowych [szt.] 3 środki własne nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.27 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Modernizacja kotłowni zakładowej i układow wentylacji i 
ogrzewania NSK P 2016-2020                     10 000 000,00 zł                         -                              -                        -      Liczba wymienionych 

kotłów [szt.] 5 - środki własne
- środki pomocowe nie dotyczy w trakcie realizacji 
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3.1.28 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynków Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach MPEC G 2019 2020                       3 500 000,00 zł  nie oszacowano  nie oszacowano  nie 

oszacowano 

Powierzchnia użytkowa 
budynków poddanych 

termomodernizacji [m2]

- RPO WŚ Działanie 3.3.
- środki własne proponowane nierozpoczęte

3.1.29 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja  i adaptacja Centrum dydaktyczno-
kulturalnego z uwzględnieniem łączności 
międzypokoleniowej przy Politechnice Świętokrzyskiej

Politechnika 
Świętokrzyska P 2020 2020                     10 000 000,00 zł                 173,00                    117,00               150,00    

Liczba budynków 
poddanych 

termomodernizacji [szt.]
1 - środki własne

POIiŚ nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.30 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Rozbudowa i wyposażenie Laboratorium Przemysłowego 
Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii w ramach 
projektu CENWIS - Centrum Naukowo - Wdrożeniowe 
Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego

Politechnika 
Świętokrzyska P 2018 2019                       9 642 000,00 zł                 550,00                    390,50               500,00    Ilość wybudowanych 

obiektów [szt.] 1 - środki własne
RPO WŚ Działanie 1.1 nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.31 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku 
przeznaczonego na działalność hotelową Turystyka sp. z o.o. P 2017 2019                       3 021 153,74 zł  nie oszacowano  nie oszacowano  nie 

oszacowano 

Powierzchnia budynków 
poddanych 

termomodernizacji [m2]

-środki własne
- RPO WŚ Działanie 3.2 nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.32 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 12 celem 
zwiększenia efektywności energetycznej i efektywności 
produkcji

Innomed P 2017 2019 nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.33 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynku handlowo-usługowego w 
celu zwiększenia efektywności energetycznej TEAM LIDER sp. z o.o. P 2017 2019 nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.34 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynków produkcyjnych i biurowych 
oraz produkcja energii na użytek własny PW KARTON P 2017 2019                          589 241,14 zł nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.35 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Zwiększenie efektywności energetycznej BDP sp. z o.o. BDP sp. z o.o. P 2017 2019 nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.36 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej 
efektywną energetycznie FORNITURE P 2017 2019                       1 646 582,70 zł nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.37 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Podniesienie efektywności energetycznej poprzez 
przeprowadzenie termomodernizacji budynku oraz 
pozyskiwanie energii z kolektorów na potrzeby ciepłej 
wody użytkowej

Centrum Medyczne 
"ZDROWIE" sp. z o.o. P 2017 2019                       1 833 030,74 zł  nie oszacowano  nie oszacowano  nie 

oszacowano nie dotyczy w trakcie realizacji 

strona 4/9



Załącznik 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy

3.1.38 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Podniesienie  efektywności energetycznej firmy poprzez 
termomodernizację budynku oraz zastosowanie OZE

METBUS KIELCE sp. z 
o.o. P 2017 2019 nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.39 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynków Centralnej Składnicy 
Zaopatrzenia

Centralna Składnica 
Zaopatrzenia S.A. P 2017 2019 nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.40 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej poprzez 
modernizację budynku magazynowego z częścią biurową 
oraz wdrożenie rozwiązań w oparcia o odnawialne źródła 
energii w przedsiębiorstwie

PHU "BUDMAR" P 2017 2019 nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.41 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja  budynków Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

Kielecka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa P 2018 2023                     13 000 000,00 zł  nie oszacowano  nie oszacowano                   -      

Powierzchnia budynków 
poddanych 

termomodernizacji [m2]

-środki własne
- RPO WŚ Działanie 3.3 nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.42 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w 
budynku KielTech sp. z o.o. KIEL-TECH sp. z o.o. P 2016 2020                          857 000,00 zł  nie oszacowano  nie oszacowano  nie 

oszacowano 

Powierzchnia budynków 
poddanych 

termomodernizacji [m2]

-środki własne
- RPO WŚ Działanie 3.2 nie dotyczy w trakcie realizacji 

3.1.43 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

CITY HOSTEL - Modernizacja budynku mieszkalno-
usługowego na potrzeby dywersyfikacji działalności 
gospodarczej firmy "Juris-Consulting" (ul. Paderewskiego 
27, Kielce)

Kancelaraia Radcy 
Prawnego Juris-

Consulting
P 2019 2020  nie oszacowano  nie oszacowano  nie oszacowano  nie 

oszacowano 

Ilość budynków 
poddanych 

termomodernizacji [szt.]
1 -środki własne

- RPO WŚ Działanie 3.2 nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.44 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynku dydaktycznego Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Podklasztornej 
117

Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego P 2017 2020  ?  nie oszacowano  nie oszacowano                   -      

Powierzchnia budynków 
poddanych 

termomodernizacji [m2]

-środki własne
- RPO WŚ Działanie 3.3 nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.45 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Kompleksowa modernizacja, w tym termomodernizacja 3 
budynków Wspólnoty Mieszkaniowej (ul. Warszawska 35 i 
37, Pocieszka 20)

Wspólnota Mieszkaniowa 
Warszawska 37, 27 i 

Pocieszka 20
P 2017 2020                       1 600 000,00 zł  nie oszacowano  nie oszacowano                   -      

Powierzchnia budynków 
poddanych 

termomodernizacji [m2]

-środki własne
- RPO WŚ Działanie 3.3 nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.46 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Przychodni 
Specjalistycznej przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. św. 

Rafała w Czerwonej 
Górze

P 2017 2020                       2 151 059,70 zł  nie oszacowano  nie oszacowano 
Powierzchnia budynków 

poddanych 
termomodernizacji [m2]

-środki własne
- RPO WŚ Działanie 3.3 nie dotyczy nierozpoczęte

3.1.47 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie 
POLONICA (Ściegiennego 268, Kielce)

POLONICA D.COM sp. z 
o.o. P 2018 2020  nie oszacowano  nie oszacowano  nie oszacowano  nie 

oszacowano 

Liczba budynków 
poddanych 

termomodernizacji [szt.]
1 - środki własne 

- RPO WŚ Działanie 3.2 nie dotyczy nierozpoczęte
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3.1.48 Ograniczanie emisji w 
budynkach

Budowa i modernizacja 
budynków jednostek i spółek 

miejskich oraz sektora 
mieszkaniowego i przemysłu 
z uwzględnieniem wysokich 

wymogów efektywności 
energetycznej

Likwidacja piecyków gazowych oraz wykonanie instalacji 
centralnej ciepłej wody w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych os. Uroczysko I w Kielcach

Świętokrzyska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa
P 2019 2030  nie oszacowano  nie oszacowano  nie oszacowano  nie 

oszacowano 

Ilość budynków 
korzystajacych z cw.u. 

z sieci miejskiej
35 - środki własne nie dotyczy nierozpoczęte

4.1.02 Niskoemisyjny transport

Wymiana pojazdów 
komunikacji publicznej oraz 
pojazdów jednostek i spółek 
miejskich na niskoemisyjne

Zakup dwóch pojazdów z silnikiem elektrycznym

Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Zieleni i 
Usług Komunalnych sp z 

o.o.

G 2015 2020                          120 000,00 zł                         -                      181,81                      -      Liczba zakupionych 
pojazdów [szt.] 2 - środki własne budżet spółki w trakcie realizacji 

4.2.01 Niskoemisyjny transport Rozbudowa i modernizacja 
sieci transportu publicznego Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach Zarząd Transportu 

Miekjskiego G 2017 2020                    104 110 000,00 zł                 447,00               33 135,00                      -      

Całkowita długość 
nowych lub 

przebudowanych linii 
komunikacji miejskiej 

[km]

4,5
- PO Polska Wschodnia 

działanie 2.1
- środki własne miasta

WPF 1.1.2.14; 
1.1.2.15 w trakcie realizacji 

4.2.02 Niskoemisyjny transport Rozbudowa i modernizacja 
sieci transportu publicznego Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach Zarząd Transportu 

Miekjskiego G 2014 2020                    196 590 000,00 zł              2 540,93                 2 639,14                      -      

Liczba zainstalowanych 
inteligentnych 

systemów 
transportowych [szt.]

230
- PO Polska Wschodnia 

działanie 2.1
- środki własne miasta

WPF 1.1.2.10 w trakcie realizacji 

4.2.03 Niskoemisyjny transport Rozbudowa i modernizacja 
sieci transportu publicznego

Zwiększenie atrakcyjnośći transportu zbiorowego  poprzez 
budowę Centrum Komunikacyjnego i poprawę dostępności 
kominikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach

Zarząd Transportu 
Miekjskiego G 2016 2020                     78 600 000,00 zł                 246,00                    128,00                      -      skrócenie czasu 

podróży [%] 20 - PO Polska Wschodnia
- środki własne WPF 1.1.2.29 w trakcie realizacji 

4.2.04 Niskoemisyjny transport Rozbudowa i modernizacja 
sieci transportu publicznego

Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach 
wraz z niezbędną przebudową ulicy Miejski Zarząd Dróg G 2014 2016                       2 216 010,00 zł                 276,00                    100,00                      -      

ilosć osób 
rezygnujących z 

komunikacji 
indywidualnej na rzecz 

zbiorowej [os.]

100 - środki własne miasta nie dotyczy zrealizowane

4.3.01 Niskoemisyjny transport Zrównoważona mobilność 
mieszkańców

Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie 
Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej Miejski Zarząd Dróg G 2018 2020                     10 210 000,00 zł              1 319,00                 6 683,00                      -      

Długość 
wybudowanych/zmoder

nizowanych dróg 
rowerowych [km]

12
- RPO WŚ Działanie 6.2  

ZIT
- środki własne 

WPF 1.1.2.19 w trakcie realizacji 

4.3.02 Niskoemisyjny transport Zrównoważona mobilność 
mieszkańców

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na 
terenie Miasta Kielce Miejski Zarząd Dróg G 2013 2016                       2 236 482,00 zł              1 267,00                 2 286,00                      -      

Długość 
wybudowanych/zmoder

nizowanych dróg 
rowerowych [km]

10

- środki własne miasta
- środki wymienione w 

art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, 

obligacje
- dotacje i srodki 

pochodzące z innych 
źródeł

nie dotyczy zrealizowane

4.3.03 Niskoemisyjny transport Zrównoważona mobilność 
mieszkańców

Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów 
oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z 
sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al.. 
Solidarności, J. Nowaka - Jeziorańskiego oraz ulic: 
Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc

Miejski Zarząd Dróg G 2014 2016                       2 797 000,00 zł              1 257,00                 2 286,00                      -      

Długość 
wybudowanych/zmoder

nizowanych dróg 
rowerowych [km]

8 - środki własne miasta nie dotyczy zrealizowane

4.3.04 Niskoemisyjny transport Zrównoważona mobilność 
mieszkańców

Przebudowa istniejącego placu parkingowego na parking 
wielopoziomowy typu „Park & Ride” przy ul. Kopernika i 
Winnickiej.

Kieleckie Centrum 
Kultury G 2016 2020                     25 000 000,00 zł                 108,00                      28,00                      -      liczba nowych miejsc 

parkingowych [szt.] 250 RPO WŚ Działanie 3.4 proponowane nierozpoczęte

4.4.01 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 na odcinku od DK 
73 do granicy Miasta Kielce Miejski Zarząd Dróg G 2016 2020                     86 300 000,00 zł                 404,00                 3 720,00                      -      

Długość nowych / 
zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

4 - środki własne miasta WPF 1.1.2.17; 
1.1.2.18 w trakcie realizacji 

4.4.02 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Budowa i modernizacja sieci obwodnic Miasta Kielce GDDKiA P 2014 2020                 1 016 491 000,00 zł            14 741,00                 3 660,00                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

23 - środki własne 
- POIiŚ proponowane nierozpoczęte

4.4.03 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacyji 
deszczowej, chodników i ścieżek rowerowych Miejski Zarząd Dróg G 2010 2020                     13 878 035,00 zł                 440,00                 2 303,00                      -      

Długość nowych / 
zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

2 - środki własne miasta WPI MZD wstrzymane

4.4.04 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Miejski Zarząd Dróg G 2017 2018                     31 158 557,00 zł              3 255,00                    838,00                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

2

- środki własne miasta
- środki wymienione w 

art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- RPO WŚ (działanie 
komplementarne ze 

Strategią ZIT)

WPF 1.1.2.22 w trakcie realizacji 

4.4.05 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I Miejski Zarząd Dróg G 2014 2020                     10 275 000,00 zł              2 412,53                    621,22                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

1,5 - środki własne miasta WPF 1.1.2.11 w trakcie realizacji 

4.4.06 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Rozbudowa ul. Łódzkiej w Kielcach (DK 74) na odcinku od 
ul. Hubalczyków do ul. Zakładowej GDDKiA P 2015 2020                     40 000 000,00 zł                 820,00                    212,00                      -      

Długość nowych / 
zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

1,7 GDDKiA nie dotyczy w trakcie realizacji 

4.4.07 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 
łączącej al. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Piekoszowską przy 
granicy miasta Kielce

Miejski Zarząd Dróg G 2017 2020                     61 300 000,00 zł                 403,00                    104,00                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

2

- środki własne miasta
- środki wymienione w 

art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- dotacje i srodki 

pochodzące z innych 
źródeł

proponowane nierozpoczęte

4.4.09 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z 
budową kanalizacji deszczowej Miejski Zarząd Dróg G 2015 2018                       1 300 000,00 zł                 331,00                      85,00                      -      

Długość nowych / 
zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

2,6 - środki własne miasta WPF 1.3.2.37 w trakcie realizacji 
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4.4.11 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską Miejski Zarząd Dróg G 2014 2016                       1 865 000,00 zł                 140,00                      36,00                      -      skrócenie czasu 
podróży [%] 20 - środki własne miasta nie dotyczy zrealizowane

4.4.12 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Budowa odcinka drogi łączącej ul. Warszawską z ul. 
Silniczą wraz ze Skrzyżowaniem z ul. Kozią Miejski Zarząd Dróg G 2019 2020                       5 700 000,00 zł                 136,00                      35,00                      -      

Długość nowych / 
zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

0,5 - środki własne miasta WPI MZD nierozpoczęte

4.4.13 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra 
Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte 
Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i 
Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury 
technicznej i budową ocyszczalni wód deszczowych

Miejski Zarząd Dróg G 2007 2020                     20 612 949,00 zł                 116,00                      30,00                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

3,4 - środki własne miasta WPI MZD w trakcie realizacji 

4.4.15 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

ul. Skrajna w Kielcach - III etap Miejski Zarząd Dróg G 2015 2016                       1 370 000,00 zł                 107,00                      28,00                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

1 - środki własne miasta nie dotyczy zrealizowane

4.4.16 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej 
do ul. Zagórskiej) Miejski Zarząd Dróg G 2017 2020                       6 347 000,00 zł                   78,00                      20,00                      -      

Długość nowych / 
zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

1,1 - środki własne miasta WPF 1.3.2.21 w trakcie realizacji 

4.4.17 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu 
podziemnego Miejski Zarząd Dróg G 2014 2018                       2 080 000,00 zł                     3,00                      20,00                      -      liczba nowych miejsc 

parkingowych [szt.] 150 - środki własne miasta WPF 1.3.2.28 w trakcie realizacji 

4.4.19 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Budowa ul. Otrocz w Kielcach Miejski Zarząd Dróg G 2014 2015                       2 000 000,00 zł                   62,00                      16,00                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

0,7 - środki własne miasta nie dotyczy zrealizowane

4.4.20 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD Miejski Zarząd Dróg G 2009 2015                       2 641 561,00 zł                   54,00                      14,00                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

1 - środki własne miasta nie dotyczy zrealizowane

4.4.21 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: 
Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z 
budową kanalizacji deszczowej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy 
Miasta Kielce

Miejski Zarząd Dróg G 2014 2015                       4 412 198,00 zł                   47,00                      12,00                      -      skrócenie 
czasupodróży [%] 20 - środki własne miasta nie dotyczy zrealizowane

4.4.22 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach Miejski Zarząd Dróg G 2015 2016                          275 000,00 zł                   47,00                      12,00                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

0,8 - środki własne miasta nie dotyczy zrealizowane

4.4.23 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Przebudowa ul. Leszyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. 
Solidarności do ul. Poleskiej) Miejski Zarząd Dróg G 2018 2019                       1 280 000,00 zł                   42,00                      11,00                      -      

Długość nowych / 
zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

1 - środki własne miasta proponowane nierozpoczęte

4.4.24 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w 
zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta 
do ul. Wystawowej)

Miejski Zarząd Dróg G 2017 2020                    110 000 000,00 zł                   39,00                      10,00                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

4,7 - środki własne miasta WPF 1.3.2.16 nierozpoczęte

4.4.25 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku 
od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka 
nr 786) w Kielcach

Miejski Zarząd Dróg G 2007 2020                       5 708 535,00 zł                   35,00                        9,00                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

3,4 - środki własne miasta WPF 1.2.2.11 w trakcie realizacji 

4.4.26 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Budowa Łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską Miejski Zarząd Dróg G 2015 2016                          230 000,00 zł                   31,00                        8,00                      -      skrócenie czasu 
podróży [%] 15 - środki własne miasta nie dotyczy zrealizowane

4.4.27 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach Miejski Zarząd Dróg G 2014 2019                       2 129 531,00 zł                   23,00                        6,00                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

1 - środki własne miasta WPF 1.3.2.34 w trakcie realizacji 

4.4.28 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. 
Popiełuszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej 
Starostwa Powiatowego w Kielcach

Miejski Zarząd Dróg G 2011 2015                       1 579 323,00 zł                     0,01                        3,48                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

0,6

- środki własne miasta
- dotacje i srodki 

pochodzące z innych 
źródeł

nie dotyczy zrealizowane

4.4.29 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach Miejski Zarząd Dróg G 2014 2015                          385 000,00 zł                     7,00                        2,00                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

1 - środki własne miasta nie dotyczy zrealizowane

4.4.30 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) Miejski Zarząd Dróg G 2017 2020                       7 478 566,00 zł                     2,00                        1,00                      -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

1 - środki własne miasta WPI MZD w trakcie realizacji 

4.4.31 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach Miejski Zarząd Dróg G 2014 2015                          695 000,00 zł                     1,00                            -                        -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

0,3 - środki własne miasta nie dotyczy zrealizowane

4.4.32 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Ul. Świętojańska w Kielcach Miejski Zarząd Dróg G 2014 2015                          860 000,00 zł                         -                              -                        -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

0,3 - środki własne miasta nie dotyczy zrealizowane

4.4.33 Niskoemisyjny transport

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej w 
celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji

Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej (DK 73) Miejski Zarząd Dróg G 2018 2020                          500 000,00 zł  pośrednio  pośrednio                   -      
Długość nowych / 

zmodernizowanych 
odcinków dróg [km]

3,5 - PO Polska Wschodnia
- środki własne proponowane nierozpoczęte

5.1.01 Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez 
modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce Miejski Zarząd Dróg G 2011 2020                       5 130 000,00 zł                 457,00                    380,00                      -      

Ilość 
zmodernizowanych/wy

mienionych żródeł 
oświetlenia [szt.]

847 - RPO WŚ Działanie 3.4
- środki własne WPF 1.3.2.79 w trakcie realizacji 
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5.1.02 Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

Modernizacja oświetlenie ulicznego i w budynkach 
mieszkalnych, należących do Świętokrzyskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

Świętokrzyska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa
P 2015 2020                          142 500,00 zł                 118,50                      98,00                      -      

Ilość 
zmodernizowanych/wy

mienionych żródeł 
oświetlenia [szt.]

540 - środki własne nie dotyczy w trakcie realizacji 

5.1.03 Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

Wykonanie i modernizacja oświetlenia w Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Armatury RSM Armatury P 2015 2020                          783 600,00 zł                 116,00                      96,00                      -      

Ilość 
zmodernizowanych/wy

mienionych żródeł 
oświetlenia [szt.]

2220 - środki własne nie dotyczy nierozpoczęte

5.1.04 Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

Wymiana oświetlenia ulicznego i parkowego na 
energooszczędne źródła światła SBM Pionier P 2016 2019                          175 000,00 zł                 108,00                            -                   89,80    

Ilość 
zmodernizowanych/wy

mienionych żródeł 
oświetlenia [szt.]

400 środki własne nie dotyczy w trakcie realizacji 

6.1.01 Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej Produkcja i dystrybucja ciepła

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2x Dn 
600  od przepompowni przy ul. Warszawska 108 do komory 
K-2 przy ul. Bp. Jaworskiego 

MPEC G 2016 2020                     12 000 000,00 zł              1 638,86                    360,00     - 
Długość wybudowanej 
lub zmodernizowanej 

sieci ciepłowniczej [km]
2,2 - POIiŚ

- środki własne budżet spółki w trakcie realizacji 

6.1.02 Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej Produkcja i dystrybucja ciepła

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2x Dn 500  od komory K-2 
przy ul. Bp. Jaworskiego do komory K-6 przy ul. Bp. 
Jaworskiego

MPEC G 2016 2020                       4 500 000,00 zł                 805,56                    280,00     - 
Długość wybudowanej 
lub zmodernizowanej 

sieci ciepłowniczej [km]
0,87 - POIiŚ

- środki własne budżet spółki nierozpoczęte

6.1.03 Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej Produkcja i dystrybucja ciepła

Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej( przebudowa z 
kanałowej na sieć z rur preizolowanych) o średnicy 
Dn100÷Dn600 o długości ok.4000m.

MPEC G 2015 2020                     35 000 000,00 zł                 400,00                    148,00                      -      
Długość wybudowanej 
lub zmodernizowanej 

sieci ciepłowniczej [km]
4 - POiŚ 

- środki własne budżet spółki nierozpoczęte

6.1.04 Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej Produkcja i dystrybucja ciepła

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn 300 w rejonie 
Politechniki Świętokrzyskiej od komory K-IX w kierunku  ul. 
Świętokrzyskiej

MPEC G 2016 2020                       1 350 000,00 zł                 250,00                    145,00     - 
Długość wybudowanej 
lub zmodernizowanej 

sieci ciepłowniczej [km]
0,45 - POIiŚ

- środki własne budżet spółki nierozpoczęte

6.1.05 Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej Produkcja i dystrybucja ciepła Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do zespołu 

budynków przy ul. Lecha w Kielcach MPEC G 2016 2020                          910 000,00 zł                 191,67                    140,00     - 
Długość wybudowanej 
lub zmodernizowanej 

sieci ciepłowniczej [km]
0,89 - POIiŚ

- środki własne budżet spółki w trakcie realizacji 

6.1.06 Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej Produkcja i dystrybucja ciepła Przebudowa sieci ciepłowniczej 2x Dn 600  od budynku  

przy ul. Warszawska 108 w kierunku ul. Świętokrzyskiej MPEC G 2016 2020                       1 500 000,00 zł                 388,89                    128,00     - 
Długość wybudowanej 
lub zmodernizowanej 

sieci ciepłowniczej [km]
0,23 - POIiŚ

- środki własne budżet spółki nierozpoczęte

6.1.07 Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej Produkcja i dystrybucja ciepła Wymiana starej skorodowanej sieci c.o. na sieć w 

technologii preizolowanej
Kielecka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa P 2016 2018                       2 500 000,00 zł                 340,00                    100,00                      -      
Długość wybudowanej 
lub zmodernizowanej 

sieci ciepłowniczej [km]
0,94 - środki własne nie dotyczy w trakcie realizacji 

6.1.08 Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej Produkcja i dystrybucja ciepła

Likwidacja gazowych piecyków kąpielowych i wykonanie 
instalacji centralnej ciepłej wody, przyłączonej do sieci 
miejskiej

SM Bocianek P 2015 2020                       3 000 000,00 zł                 296,00                      84,00                      -      
Ilość zlikwidowanych 
piecyków gazowych 

[szt.]
500 - środki własne nie dotyczy w trakcie realizacji 

6.1.09 Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej Produkcja i dystrybucja ciepła

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDn 200 w osiedlu 
Podkarczówka od komory K-K1 przy ulicy Podklasztornej 
do węzła cieplnego W-1 przy ul. Kryształowej

MPEC G 2016 2020                          400 000,00 zł                   55,56                      36,00     - 
Długość wybudowanej 
lub zmodernizowanej 

sieci ciepłowniczej [km]
0,74 - POIiŚ

- środki własne nie dotyczy nierozpoczęte

6.1.10 Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej Produkcja i dystrybucja ciepła Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDn 200  od komory przy 

ulicy Planty do komory K-23A przy ul. Piotrkowskiej MPEC G 2016 2020                          263 500,00 zł                   52,78                      18,00     - 
Długość wybudowanej 
lub zmodernizowanej 

sieci ciepłowniczej [km]
0,2 - POIiŚ

- środki własne nie dotyczy nierozpoczęte

6.1.11 Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej Produkcja i dystrybucja ciepła

Wymiana sieci, przyłączy i instalacji wewnętrznych C.O. i 
C.C.W. (w tym montaż zaworów równoważących 
hydraulicznie na pionach CO w budynkach oraz montaż 
zaworów termostatycznych na cyrkulacji ciepłej wody)

SBM Pionier P 2016 2020                       7 881 000,00 zł              3 938,00                            -              1 461,00    
Długość wybudowanej 
lub zmodernizowanej 

sieci ciepłowniczej [km]
0,5 - środki własne nie dotyczy w trakcie realizacji 

6.1.12 Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej Produkcja i dystrybucja ciepła Modernizacja Miejskiej Ciepłowni przy ul. Hauke Bosaka 2a 

- etap IV MPEC G 2016 2020                       6 000 000,00 zł  nie oszacowano  nie oszacowano  - Ilość wymienionych 
kotłów [szt.] 2 - środki własne spółki

- POiŚ nie dotyczy w trakcie realizacji 

6.1.13 Budowa i przebudowa sieci 
ciepłowniczej Produkcja i dystrybucja ciepła Wymiana osiedlowych sieci ciepłowniczych w 

Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Świętokrzyska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa
P 2017 2019                     10 900 000,00 zł  nie oszacowano  nie oszacowano  - 

Długość wybudowanej 
lub zmodernizowanej 

sieci ciepłowniczej [km]
4,95 - środki własne nie dotyczy w trakcie realizacji 

7.1.1 Polityki i strategie
Realizacja wymogów 
prawnych z zakresu 

gospodarki niskoemisyjnej

Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta 
Kielce (PONE) Gmina Kielce G 2014 2020                    100 538 000,00 zł              2 097,00               17 059,70            3 842,00    Ilość wymienonych 

źródeł ciepła [szt.] 4650

- środki własne 
- NFOŚiGW
- WFOŚiGW
- RPO WŚ

budżet miasta 
(zadania 

jednoroczne)
w trakcie realizacji 

8.1.01 Informacja i edukacja

Upowszechnienie i wdrożenie 
dobrych praktyk z zakresu 

niskoemisyjnej i 
zrównoważonej gospodarki 

oraz ekologii

Rozbudowa ogrodu botanicznego w Kielcach Geopark Kielce G 2014 2019                     80 000 000,00 zł  pośrednie  pośrednie  - 

Powierzchnia 
rozbudowanej części 
ogrodu botanicznego 

[m2]

7456,2 - środki własne WPF 1.3.2.2 w trakcie realizacji 

8.1.02 Informacja i edukacja

Upowszechnienie i wdrożenie 
dobrych praktyk z zakresu 

niskoemisyjnej i 
zrównoważonej gospodarki 

oraz ekologii

Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na 
rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego Geopark Kielce G 2016 2020                     44 280 000,00 zł  pośrednie  pośrednie  - 

Powierzchnia 
nowowybudowanego 

KCKP [m2]
17060

- RPO WŚ Dzialanie 6.6 
ZIT

- środki własne
WPF 1.1.1.2 w trakcie realizacji 
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Załącznik 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy

8.1.03 Informacja i edukacja

Upowszechnienie i wdrożenie 
dobrych praktyk z zakresu 

niskoemisyjnej i 
zrównoważonej gospodarki 

oraz ekologii

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach 
przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark 
Kielce

Gmina Kielce G 2017 2019                     11 850 000,00 zł  pośrednie  pośrednie  - 

Liczba osób 
korzystających 
z infrastruktury 

edukacyjnej [szt.]

1000
- RPO WŚ  działanie 6.3 

ZIT
- środki własne

WPF 1.1.2.2 w trakcie realizacji 

8.2.01 Informacja i edukacja Niskoemisyjne zarządzanie 
miastem Rozbudowa terenów zielonych Gmina Kielce G 2016 2020  nie oszacowano  pośrednie  pośrednie  - 

Powierzchnia 
rozbudowanych 

terenów zielonych [m2]
15000 - POIiŚ, PI 2.5

- środki budżetu Miasta

budżet miasta 
(zadania 

jednoroczne)
w trakcie realizacji 

8.2.02 Informacja i edukacja Niskoemisyjne zarządzanie 
miastem Zrównoważone planowanie przestrzenne Gmina Kielce G 2016 2020  nie oszacowano  pośrednie  pośrednie  - 

Liczba opracowanych 
i wdrożonych 

innowacyjnych aplikacji 
i systemów z zakresu 

gospodarki 
niskoemisyjnej [szt.]

20

- środki własne 
przeznaczone na 

opracowanie/aktualizację 
MPZP/SUiKZP

budżet miasta 
(zadania 

jednoroczne)
w trakcie realizacji 

8.2.03 Informacja i edukacja Niskoemisyjne zarządzanie 
miastem Zielone zakupy dla Urzędu Miasta Gmina Kielce G 2016 2020  nie oszacowano  pośrednie  pośrednie  - 

Liczba przetargów 
i zamówień publicznych 

ogłoszonych w 
przetargu [szt.]

30 - nie dotyczy - działanie 
nienwestycyjne

budżet miasta 
(zadania 

jednoroczne)
w trakcie realizacji 

2 624 039 381,02 zł      150 987,82   121 466,89   9 499,80  
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