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Dotyczy: odpowiedzi na petycję z dnia 04.05.2022 r. 

 
 

Szanowny Panie, 
Odnosząc się do treści petycji odrębnej informujemy, iż jednym ze środków poprawy 

efektywności energetycznej wdrażanym przez Gminę Walce jest optymalizacja wydatków 

związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej. Działania te polegają w głównej mierze na 

prowadzeniu analiz kosztów usług dystrybucji energii elektrycznej, obejmujących poszczególne 

opłaty oraz podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia wydatków ponoszonych na ww. 

usługi poprzez: dostosowanie mocy umownej do faktycznych potrzeb poszczególnych obiektów 

oraz zmianę grupy taryfowej na najbardziej optymalną. 

Ponadto w realizowanych przedsięwzięciach uwzględniamy działania służące poprawie 

efektywności energetycznej, w szczególności w zakresie termomodernizacji, wymiany 

oświetlenia na energooszczędne zarówno w budynkach jak w oświetleniu ulicznym, wymianie 

sprzętu i wyposażenia na energooszczędne oraz tworzeniu warunków do samodzielnej produkcji 

energii elektrycznej - instalacje fotowoltaiczne. Dodatkowo na terenie Gminy Walce 

zlokalizowana jest stacja ładowania samochodów, a w budynkach użyteczności montowane  

są instalacje solarne. 

 

Działania strategiczne w zakresie efektywności energetycznej zostały określone w takich 

dokumentach jak: 

• Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Gminy Walce,  

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce,  

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,  

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – z funkcjonującymi zapisami dot. 

możliwego wykorzystania OZE oraz rodzajów ogrzewania na terenie Gminy,   

• Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

ad. §3) Treść Państwa wniosku została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy  

w Walcach pod adresem:  

http://bip.walce.pl/4234/1250/petycje-zlozone-do-wojta-gminy-walce.html 

 

ad. §4 i §5 ) Potwierdzam otrzymanie wniosku niniejszym pismem i wysyłam odpowiedz na adres 

e-mail:  poprawa.efektywnosci.energetycznej@samorzad.pl  
 

                 Wójt Gminy Walce 

                     Marek Śmiech 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. A/a 

Szulc – Efekt Sp. z o.o. 

ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa 
poprawa.efektywnosci.energetycznej@samorzad.pl  
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