
INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ W GMINIE GRODZIEC  W LATACH 2016 – 2018 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 831 z późn. zm.) Urząd Gminy Grodziec informuje o działaniach 

zrealizowanych w zakresie efektywności energetycznej w latach 2016 - 2018 zgodnych z art. 6 

ust. 2 ww. ustawy 

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej 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). 

Wykaz działań w latach 2016 – 2018 realizowanych przez Gminę Grodziec, których 

celem była poprawa efektywności energetycznej: 

2016 r.  

1. Wymiana szafy sterującej w Hydroforni Łagiewniki’; 

2. Zakup nowej zmywarko – wyparzarki  o mniejszej klasie zużycia energii dla Zespołu 

Szkół w Grodźcu; 

2017 r. 

1. Częściowa wymiana sprzętu komputerowego na nowy; 

2018 r. 

1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Wielołęce – wymiana okien;  

2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Lipicach – wymiana okien;  

3. W ramach realizowanego projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na 

terenie gmin Rzgów i Grodziec” w 2018 roku u mieszkańców gminy Grodziec 

zamontowano 45 instalacji solarnych i 41 instalacji fotowoltaicznych. Realizacja projektu 

zakończy się w kwietniu 2019 roku. 
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