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Środki poprawy efektywności energetycznej
Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.
U. z 2020 r., poz. 264) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli informuje o
stosowanych w jednostce środkach poprawy efektywności energetycznej polegających na:

1. realizacji inwestycji zakończonej w roku 2017 dla budynku przy ul. Hutniczej w
Stalowej Woli, polegającej na:
a. dociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu połaci dachu nad budynkiem
administracyjnym,
b. wymianie stolarki okiennej,
c. wymianie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne
sterowane automatyką zarządzaną przez BMS,
d. wymianie instalacji centralnego ogrzewania budynku na nową
charakteryzującą się lepszymi parametrami użytkowymi pod kątem zużycia
energii i nośnika energii,
e. zamontowaniu i wpięciu w istniejące instalacje OZE w zakresie wody ciepłej
jak i energii elektrycznej,
f. modernizację instalacji technologii uzdatniania wody dla pływalni wraz z
wykorzystaniem odzysku ciepła z wody szarej,
g. zamontowaniu systemu monitorowania OZE,
h. zamontowaniu systemu monitorowania oświetlenia oraz sterowania nim,
2. wymianie kotła c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Staszica 2 w Stalowej Woli m.in.
celem wprowadzenia oszczędności w zakresie zużywanego paliwa gazowego.

3. nabywaniu urządzeń biurowych, elektronarzędzi, sprzętu warsztatowego,
ogrodniczego, informatycznego oraz sprzętu RTV i AGD charakteryzujących się
niskim zużyciem energii lub niskimi kosztami eksploatacji,
4. wymianie dotychczas eksploatowanych urządzeń na nowe charakteryzujące się
niższym zużyciem energii lub niższymi kosztami eksploatacji,
5. promowaniu wśród pracowników zachowań mających na celu poprawę
efektywności energetycznej,
6. zapewnieniu efektywnego wykorzystania infrastruktury w zakresie oszczędności
energii poprzez zlecanie regularnych przeglądów i konserwacji w ramach
posiadanego budżetu dla użytkowanych budynków, urządzeń, maszyn, pojazdów i
instalacji, co znacząco wpływa na żywotność użytkowanych elementów oraz
zapewnia ich efektywne funkcjonowanie i użytkowanie.
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