
Informacja o środkach poprawy efektywności  energetycznej stosowanych w Gminie Bierawa w latach 2015 - 2017 

 

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz.831) 

przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w Gminie Bierawa w latach 2015 -  2017, których celem była poprawa efektywności 

energetycznej. 

Lp. Opis działania Program z którego realizowano zadanie Poniesione 

koszty 

Opis uzyskanego efektu 

1. Montaż dwóch lamp hybrydowych  W ramach realizacji budżetu  Gminy Bierawa 

na  rok 2015  

     41 629 zł Zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

elektryczną i ograniczenie jej zużycia. 

2. Termomodernizacja budynku 

remizy OSP w Dziergowicach 

W ramach realizacji budżetu  Gminy Bierawa 

na  rok 2015 

     88 560 zł Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 

remizy spowoduje ograniczenie strat ciepła, 

co przełoży się na zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię niezbędną       

do ogrzewania pomieszczeń 

3. Dotacja do instalacji  Solarów      

w budynkach mieszkalnych          

w ilości  20   szt.  

W ramach realizacji budżetu  Gminy Bierawa 

na  rok 2015 

 

      40 000 zł 

Eliminacja pieców opalanych węglem oraz 

urządzeń elektrycznych zaspakajających 

potrzeby  uzyskania ciepłej wody                  

i zastąpienie   ich nowoczesnymi 

instalacjami solarnymi. Pozwala to na 

ograniczenie zużycia energii  

niezbędnej  do uzyskania ciepłej wody. 

4. Termomodernizacja budynku 

Ośrodka Zdrowia w 

Dziergowicach 

W ramach realizacji budżetu  Gminy Bierawa 

na  rok 2016 

   119 500 zł Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 

remizy spowoduje ograniczenie strat ciepła, 

co przełoży się na zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię niezbędną       

do ogrzewania pomieszczeń 
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5. Wymiana okien w budynku 

socjalnym w Solarni w ilości       

17 szt. 

W ramach realizacji budżetu  Gminy Bierawa 

na  rok 2016 

       9 914 zł Zastąpienie  zużytych i wyeksploatowanych 

okien starego typu  nowoczesnymi               

z szybami zespolonymi o odpowiednim 

współczynniku, spowodowało zmniejszenie 

strat ciepła i tym samym ograniczenie 

zużycia energii niezbędnej do ogrzewania 

lokali mieszkalnych  

6 Dotacja do instalacji  Solarów      

w budynkach mieszkalnych          

w ilości  15 szt. 

W ramach realizacji budżetu  Gminy Bierawa 

na  rok 2016 

      30 000 zł Eliminacja pieców opalanych węglem oraz 

urządzeń elektrycznych zaspakajających 

potrzeby  uzyskania ciepłej wody                  

i zastąpienie   ich nowoczesnymi 

instalacjami solarnymi. Pozwala to na 

ograniczenie zużycia energii  

niezbędnej  do uzyskania ciepłej wody. 

7. Wymiana okien w budynku 

Przedszkola w Dziergowicach      

w ilości 4 szt. 

W ramach realizacji budżetu  Gminy Bierawa 

na  rok 2017 

      11 200 zł Zastąpienie  zużytych i wyeksploatowanych 

okien starego typu  nowoczesnymi               

z szybami zespolonymi o odpowiednim 

współczynniku, spowodowało zmniejszenie 

strat ciepła i tym samym ograniczenie 

zużycia energii niezbędnej do ogrzewania 

lokali mieszkalnych 

8. Dotacja do instalacji  Solarów      

w budynkach mieszkalnych          

w ilości  12 szt.  

W ramach realizacji budżetu  Gminy Bierawa 

na  rok 2017 

      27 500 zł Eliminacja pieców opalanych węglem oraz 

urządzeń elektrycznych zaspakajających 

potrzeby  uzyskania ciepłej wody                  

i zastąpienie   ich nowoczesnymi 

instalacjami solarnymi. Pozwala to na 

ograniczenie zużycia energii  

niezbędnej  do uzyskania ciepłej wody. 


