
Odpowiedź na wniosek: Gdzie w stronie Internetowej lub w BIP - Dyrektor Szkoły 

opublikował informację o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej - 

zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 6 ust. 3  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

efektywności energetycznej 

 

 

§2 

http://www.lodygowice.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-planowanym-projekcie-2 - 

termomodernizacja budynku szkoły nr 1 w Łodygowicach 

http://www.lodygowice.pl/aktualnosci/news-23518- termommoedernizacja zespołu szkół w 

Pietrzykowicach i zespołu szkół ogólnokształcących w Łodygowicach 

http://www.lodygowice.pl/aktualnosci/news-24071- termomodernizacja ośrodka zdrowia w 

Pietrzykowicach 

http://www.lodygowice.pl/aktualnosci/news-24072- termomodernizacja ośrodka zdrowia w 

Łodygowicach 

http://www.lodygowice.pl/aktualnosci/termomodernizacja-budynku-szkoly-w-biernej 

termomodernizacja szkoly w biernej 

http://www.lodygowice.pl/aktualnosci/termomodernizacja-budynkow-przedszkoli 

 

 

§3 zadania związane z wdrażaniem środków poprawy efektywności energetycznej 

prowadzone są przez tut. Urząd we własnym zakresie 

 

 

§4 Nie, wszelkie przeprowadzone badania posiadają dyrektorzy poszczególnych placówek 

Po wykonaniu rekonesansu informuję jak poniżej: 

Przedszkole Publiczne nr 1im. Ottona Klobusa w Łodygowicach 

oraz Klub Dziecięcy im. Ottona Klobusa w Łodygowicach 

Dyrektor w/w placówek informuje, że na dzień 05.09.2018r. jest w posiadaniu aktualnych 

badań jakości stosowanego w budynkach placówek oświetlenia wewnętrznego w odniesieniu 

do obowiązujących w tym zakresie aktualnych Polskich Norm. 

 

Przedszkole Publiczne nr 1 w Pietrzykowicach 

dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Pietrzykowicach informuje , że nie posiada 

stosownych badań dotyczący natężenia oświetlenia. Placówka przeszła remont w lipcu i 

sierpniu 2018 roku bez wymiany instalacji oświetleniowej. W drugim etapie remontu który 

zaplanowany jest na rok 2019 modernizacji ulegnie instalacja elektryczna a co zatem idzie 

zostanie dostosowana do obowiązujących standardów. 

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzeczu 

Dyrektor informuje, że jest w posiadaniu badań oświetlenia podstawowego, awaryjnego i 

ewakuacyjnego, które były wykonywane w 2015r oraz 2017 roku wg obowiązujących 

przepisów  

Natężenie oświetlenia spełnia warunki dopuszczające obiekt do eksploatacji. 

Oświetlenie zewnętrzne jest ale nie prowadzone były pomiary zewnętrzne. 

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pietrzykowicach 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pietrzykowicach informuje, że posiada 

aktualne badania oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. 
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach 

Tak, Dyrektor szkoły posiada wszystkie przeglądy, które wykonywane są na bieżąco zgodnie 

z protokołami pomiarów. 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach 

Dyrektor w/w szkoły informuje, że posiada aktualne badania: oświetlenia podstawowego 

dokonywanego co 5 lat, awaryjnego i ewakuacyjnego - zgodnie z instrukcja PPOŻ raz w roku 

które są wykonywane wg obowiązujących przepisów Natężenie oświetlenia spełnia warunki 

dopuszczające obiekt do eksploatacji. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Łodygowicach 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących informuje, że jest w posiadaniu aktualnych 

badań jakości oświetlenia. 

 


