INFORMACJA
dotycząca realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w Zakładzie
Karnym w Opolu Lubelskim Zgodnie z art. 10, ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej
z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 94 poz. 551) jednostka sektora publicznego
realizując swoje zadania, ma obowiązek zastosować co najmniej dwa ze środków poprawy
efektywności energetycznej o których mowa w art. 10, ust. 2 ustawy. W Zakładzie Karnym
w Opolu Lubelskim od 1 stycznia 2010 roku zrealizowano następujące środki poprawy
efektywności energetycznej o których mowa w art. 10 ust. 2 w/w ustawy:

pkt.1 umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia
służącego poprawie efektywności energetycznej:
ROK 2016
– NIE REALIZOWANO
ROK 2017
– NIE REALIZOWANO
ROK 2018
–

NIE REALIZOWANO

pkt 2 nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się
niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
ROK 2016
–
–

Zakup pieca konwekcyjno – parowego, firmy Hendi typ 225.530 (725UD).
Montaż 6 klimatyzatorów, firmy Midea typu split (poprawa warunków pracy
funkcjonariuszy).

,
ROK 2017
–
–
–

Zakup komory chłodniczej, firmy Techno typ BHT.
Montaż klimatyzatora w punkcie monitorowego, firmy Midea typu split.
Montaż dławika do kompensacji mocy biernej oddanej (firmy- elhand typ ED3K).

ROK 2018
–

Zakup pompy do przepompowni ścieków (firmy Metalchem typ MSV-80-34

pkt 3 wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie,
instalację lub pojazdu, o którym mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;

Rok 2016:
–
–

Wymiana wyeksploatowanego klimatyzatora, firmy Rocool typ CS 18 DCI na
klimatyzator firmy Midea typu split.
Wymiana wyeksploatowanych zamrażarek, firmy Whirpool typ AFG 6262E-B szt. 2,
na zamrażarki, firmy Elektrolux typ EC142.

Rok 2017:
–

NIE REALIZOWANO

Rok 2018:
–

NIE REALIZOWANO

pkt 4 nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części
albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopad
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U Nr 223, poz. 1459, z 2009 r.
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);
Rok 2016:
–

NIE REALIZOWANO

Rok 2017:
–
–

Docieplenie pianą poliuretanową 110m 2 stropu w budynku HIJK
Docieplenie 340m2 poddasza pianą poliuretanową w budynku ABC

Rok 2018:
–

NIE REALIZOWANO

pkt. 5 sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21listopada
20008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
poz.1623 oraz z 2011 r. nr 32 poz.159 i Nr 45, poz.235 o powierzchni użytkowej
powyżej 500 m² , których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub
zarządcą:
Rok 2016:
– NIE REALIZOWANO
Rok 2017:

–

NIE REALIZOWANO

Rok 2018:
– NIE REALIZOWANO

