
 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

Nr 96/2014/2015 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie projektu inwestycyjnego pn. Termomodernizacja 

budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz 

ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 43 pkt 21 lit. a) Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy. 

 

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 

2015 r. wyraził zgodę na pokrycie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego 

pn. Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy. 

Zakres realizacji inwestycji obejmuje termomodernizację dwóch budynków użyteczności 

publicznej należących do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – budynku 

dydaktycznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz budynku administracyjno-

dydaktycznego przy ul. Ogińskiego 16.  

Całkowity koszt realizacji projektu inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. 

Ogińskiego 16 w Bydgoszczy  przewidywany jest na kwotę 4.535.164,99 zł. 

 

Źródła finansowania przedstawiają się następująco: 

1. 3.544.452,28 zł – dotacja pochodząca z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.3 

Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza; 

2. 990.712,71 zł – wkład własny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który pokryty zostanie: 

a) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Toruniu w formie pożyczki w wysokości 557.750,94 zł 

(30% pożyczki zostanie umorzone), 

b) z budżetu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wys.: 432.961,77 zł 

 



Prace termo modernizacyjne będą obejmować:  

1. w budynku dydaktycznym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Bydgoszczy:  

modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż pompy ciepła typu powietrze-

woda na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej i montaż nowej instalacji 

ciepłej wody użytkowej, ocieplenie stropu tarasu, ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych 

przy gruncie, ocieplenie ścian zewnętrznych od środka wymiana okien pojedynczych 

i drewnianych skrzynkowych na nowe;  

 

2. w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy: 

modernizację instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropodachu wentylowanego 

budynku niskiego, ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku wysokiego, ocieplenie 

stropu pod maszynownią, montaż pomp ciepła, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana 

okien z częściowym zamurowaniem + montaż nawiewników, wymiana drzwi drewnianych 

na stolarkę okienną i drzwiową, ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych i szczytowych 

budynku wysokiego: 

 

Realizacja przedmiotowej inwestycji, której ostateczna wartość będzie znana po 

rozstrzygnięciu przetargu przewidziana jest na 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodność z protokołem stwierdzam     Przewodniczący Senatu UKW 

Rektor 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła             prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr …/7/2014/2015 


