
Informacja nt. efektywności energetycznej 

za 2016 rok 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 

831) jednostka sektora publicznego ( art. 6-ty ustawy), realizując swoje zadania, powinna 

stosować co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, którymi są: 

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii 

oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

 3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub 

pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja; 

 4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz 

z 2016 r. poz. 615); 

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 

2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we 

Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 

2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), 

potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 

1060). 

O stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego 

powinna informować na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty 

w danej miejscowości. 

W związku z powyższym informujemy, iż 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo 

Rehabilitacyjny SP ZOZ w Lądku Zdroju  stosuje następujące środki poprawy efektywności 

energetycznej: 

 

1. Wymiana kotła na paliwo stałe WILLA „A” 

2. Rozpoczęto stosowanie lamp z czujnikami ruchu w miejscach które pozwalają na taki 

sposób oświetlenia. 

3. Stosowanie oświetlenia typu LED dla ciągów komunikacyjnych oraz miejsc w których 

prowadzone są zabiegi. 

4. W ramach realizowania projektu na Termomodernizację budynku administracyjnego 

zlecono wykonanie świadectwa/audytu energetycznego w oparciu o inwentaryzację. 

 

 

Sporządził : Dziuba Grzegorz  

http://www.powiatgizycki.pl/informacja-nt-efektywnosci-energetycznej/

