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RADA OMrNy WIERZBICA
26-6dO tfterzbtea
ul. Iip$ciu szlEi 73
oP. 0003.1,2020

Pan Zdzislaw Dulias
W6jt Gminy Wierzbica

W zalqczeniu pzekazuje Interpelacjq Radnego Damiana Zielonki z dnia 06 kwietnia
2020r. w sprawie informacji dotyczqcych efektywno6ci energetycznej instalacji
fotowoltaicznych i pomp ciepla zainstalowanych w budynkach uzyteczno6ci publicznej
tj: PSP Wierzbica, PSP Ruda Wielka, PSP Zalesice oraz Urzqdzie
do przedstawionych zapytEn.
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Wierzbica, 05 kwietnia 2020

Do:

Kazimierz Szczqsny

Przewod

lnterpelacja

Szanowny Pa n ie P rzewodniczqcy,
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illeryetacle w, sprawie wskazania efektywnodci energetycznej .,,.uinstalacji fotowoltaicznych i pomp ciepia zainstalowanych w budynkach u2ytecznosci p-rrii.rnuj /'',-/. ^, uf,

tj: PSP Wierzbica, PSP Ruda Wielka, PSP Zalesice oraz Urzqd Gminy, proszg o informacjg zwrotnE p1rfl"'*poni2ej: Ury O/,.2g,
" Jakie jest zu2ycie energii elektryczne i jaka jest produkcja energii elektrycznej za okres /-\

paldziernik 20L8 - marzec 201'9 oraz paldziernik 20L9 cJo marzec 2OZo dla ka2dego z obiektow 
/ ' /osobno z instala.cjifotowoltaicznych, /r Jakie koszty pozostaie pottiesione zostaly na produkcjq ciepla Co oraz cieptej wody w w/w

obiektach za okres paldziernik 2018 - marzec 2019 orazpaldziernik 2019 do marzec 2020 dla
ka2dego z obiekt6w osobno

o Jakie koszty energii elektrycznej poniesiony byty w w/w obiektach w okresie paldziernik 201.6
do marzec 2017

o Jakie koszty poniosty w/w obiekty tytuiem zakupu opalu na okres zimowy na sezon grzewczy
201"6 I 20L7 o r az ?-01,7 I 20 3.8

PSP wierzbica, psp Ruda wielka, psp Zalesice oraz Urzqd Gminy objqte byty projektem
termomodernizacji w roku 20L8 w sklad kt6rego wclrodzila gruntowna przebudowa lrddel ciepla orazbudowy instalacji fotowoltaicznych. Minql ju2 okres po kt6rym mozna poddai ,uaunlu inwestycjiocenie ekonomicznej dlatego proszq o przygotowanie informacji jak powy2ej ze szczeg6lnym
roz162nieniern lrddei energiijak i obiektdw, Je2eli Urzqcl Gnriny posiada wlasne opracowania ocenyefektywnodci to tak2e proszq o ich ciotqczenie,

Z powaianiem

Damian Zielunka
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