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Informacja o zastosowanych w latach 2016 – 2018 środkach poprawy efektywności energetycznej 

 

Nazwa jednostki: Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław 

 

 
 
Lp. 

 
Nazwa działania 

 
Obiekt 
MCUS 

 
Cel /opis działania 

 
Termin realizacji  

1.  
Przebudowa – termomodernizacja budynku  
 

 
Dom Pomocy 
Społecznej 
ul. Kaletnicza 8 

 
Remont i termomodernizacja dachu i elewacji 
budynków, poprawiła izolacyjność cieplną ścian i 
wpłynęła na zmniejszenie zapotrzebowania na 
ciepło i zmniejszyła emisję CO2  

 
10.08.2016 r. 
23.12.2016 r. 

2. Dostawa i montaż systemu sygnalizacji 
pożaru 
 

Dom Pomocy 
Społecznej 
ul. Kaletnicza 8 

Wymiana starego systemu sygnalizacji pożaru i 
central p.poż. zmniejszyła koszty eksploatacji i 
zapotrzebowanie na energię elektryczną. 

10.11.2016 r. 
21.12.2016 r. 

3. Przebudowa lokalu Dziennego Domu Pomocy, 
mieszczącego się na parterze budynku przy 
ul. Komuny Paryskiej 11. 
 

Dzienny Dom 
Pomocy 
ul. Komuny 
Paryskiej 11 

Wykonanie nowych posadzek i tynków, montaż 
wentylacji mechanicznej, zmiana sposobu 
ogrzewania z elektrycznego na gazowy, 
modernizacja instalacji elektrycznej, wpłynęło na 
poprawę warunków lokalu, zwiększyło izolacyjność 
przegród, zmniejszyło  zawilgocenie ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych, zmniejszyło koszty 
zużycia energii elektrycznej 

15.09.2017 r. 
16.02.2018 r. 

4. Dostawa pieca konwekcyjnego 
 

Dom Pomocy 
Społecznej 
ul. Karmelkowa 25 

Zakup urządzenia o niższej energochłonności. 26.04.2017 r. 
19.05.2017 r. 

5. Dostawa 2 szt zmywarek do kuchenek 
oddziałowych 

Dom Pomocy 
Społecznej 
ul. Karmelkowa 25 

Wymiana na sprzęt o niższej energochłonności. 18.10.2017 r. 
30.11.2017 r. 

6. Dostawa 3 szt zmywarko- wyparzarek do 
kuchenek oddziałowych 

Dom Pomocy 
Społecznej 
ul. Karmelkowa 25 

Wymiana na sprzęt o niższej energochłonności. 29.11.2018 r. 
20.12.2018 r. 

7. Dostawa samochodu do przewozu żywności z 
kuchni centralnej (catering) 

Dom Pomocy 
Społecznej 
ul. Karmelkowa 25 

Zakup fabrycznie nowego samochodu pozwoli 
zmniejszyć koszty eksploatacji i emisji CO 2 

29.05.2018 r. 
29.06.2018 r. 

8. Remont kotłów centralnego ogrzewania Dom Pomocy 
Społecznej 
ul. Karmelkowa 25 

Wymiana członów, wentylatorów, automatów 
palnikowych, pomp w kotłach CO, zmniejszenie 
emisji CO 2 

2017-2018 

9. Dostawa 2 szt zmywarko- wyparzarek 
 

Dom Pomocy 
Społecznej 
ul. Rędzińska 66/68 

Wymiana na sprzęt o niższej energochłonności. 11.04.2018 r. 
16.05.2018 r. 
29.11.2018 r. 
12.12.2018 r. 
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10. Dostawa pralnico-wirówki i suszarki do pralni 
centralnej 

Dom Pomocy 
Społecznej 
ul. Rędzińska 66/68 

Wymiana spna sprzęt o niższej energochłonności. 09.04.2018 r. 
14.05.2018 r. 

11. Dostawa  6o sztuk komputerów 
stacjonarnych 

MCUS Wymiana sprzętu informatycznego na sprzęt o 
niższej energochłonności.  

17.05.2018 r. 
16.06.2018 r. 

12. Dobudowa, przebudowa i remont budynku E 
w DPS dla potrzeb utworzenia Dziennego 
Domu Pomocy. 
RPO WD 2014-2020 ZIT WrOF, działanie 6.1 

Dzienny Dom 
Pomocy 
ul. Karmelkowa 25 
 

Modernizacja instalacji wody użytkowej – instalacja 
termostatycznych urządzeń mieszających, montaż 
zaworów termostatycznych na grzejnikach, pozwoli 
zmniejszyć koszty eksploatacyjne. 

14.11.2017 r. 
12.09.2018 r. 

13. Remont, przebudowa i rozbudowa budynku 
dawnego ratusza na potrzeby utworzenia 
dwóch Dziennych Domów Pomocy.  
RPO WD 2014-2020 ZIT WrOF, działanie 6.1 

Dwa Dzienne 
Domy Pomocy 
ul. Semaforowa 5 
 

Remont dachu, elewacji, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, wykonanie instalacji CO i podłączenie 
do miejskiego węzła cieplnego, wykonanie instalacji 
elektrycznej, pozwoli ograniczyć koszty 
eksploatacyjne. 

17.11.2017 r. 
17.04.2019 r. 

14. Remont, przebudowa i rozbudowa budynku dla 
potrzeb utworzenia Dziennego Domu oraz 
Klubu Integracji Społecznej 
RPO WD 2014-2020 ZIT WrOF, działanie 6.1 

Dzienny Dom 
Pomocy ul. 
Skoczylasa 8 
 

Wykonanie izolacji poddasza, ścian, montaż nowej 
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie 
kompletnej kotłowni gazowej, wykonanie wentylacji 
mechanicznej i instalacji klimatyzacji, wykonanie 
nowej instalacji elektrycznej, pozwoli ograniczyć 
koszty eksploatacyjne. 

27.04.2018 r. 
30.06.2019 r. 

15. Termomodernizacja budynku DPS. 
Prace projektowe. 

Dom Pomocy 
Społecznej 
ul. Karmelkowa 25 

Opracowanie audytu energetycznego i projektu 
zamiennego na przebudowę elewacji wraz z 
ociepleniem i wymianą stolarki okiennej oraz 
montaż pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych. 

PP 
22.08.2018 r. 
31.01.2019 r. 
RB wg WPI  
2020 - 2021 

 

Wrocław, dnia 15.02.2019 r. 


