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ZP-URB-486/2021         Załącznik nr 1 

 

 

Zakres audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa: 

 

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie firmy Urbis Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. 

Chrobrego 24/25 oraz należących do niej zakładów: 

 

Urbis Sp. z o. o. - siedziba główna firmy, Rejonowa Administracja Domów w Gnieźnie, ul. 

Chrobrego 24/25 

• budynek administracyjny główny (kubatura obiektu 2448 m3, powierzchnia wewnętrzna 

parter, piętro – 377,32 m2, piwnica – 62,25 m2) – moc umowna elektryczna 27 kW + 40 kW 

• budynek administracyjno – biurowy (podzielony umownie na 3 części – kubatura 900 m3, 

839,43 m3, 817,20 m3, powierzchnia wewnętrzna całości 926,01 m2) – moc umowna 

elektryczna 90 kW 

• portiernia (kubatura obiektu 89,79 m3, powierzchnia wewnętrzna 13,92 m2) 

• pustostan po warsztacie (kubatura obiektu 8347,6 m3, powierzchnia wewnętrzna 1114,08 

m2) – moc umowna elektryczna 4 kW, 

budynki administracyjne ogrzewane z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ciepła woda 

z przepływowych lub pojemnościowych ogrzewaczy wody, 10 klimatyzatorów, serwery, budynek 

warsztatowy nieużytkowany; zakres działalności: siedziba główna firmy – dział pracowniczo – 

administracyjny, ekonomiczny, prawny, BHP, komórka nadzoru i dokumentacji itp.; 

administrowanie i zarządzanie nieruchomościami; RAD ma na stanie 3 samochody osobowo – 

ciężarowe, 3 wywrotki, mikrociągnik, kosiarka samojezdna) 

 

były Zakład Oczyszczania Miasta w Gnieźnie, ul. Chrobrego 21 użytkowany tylko w godzinach 

otwarcia PSZOK- a w celu skorzystania z pomieszczeń socjalnych 

• budynek administracyjny (kubatura obiektu 1557 m3, powierzchnia wewnętrzna 336,96 m2) 

– moc umowna elektryczna 27 kW 

• portiernia (kubatura obiektu 42,76 m3, powierzchnia wewnętrzna 8,96 m2) 

• budynek warsztatowy (kubatura obiektu 568,21 m3, powierzchnia wewnętrzna 109,43 m2) 

• wiata garażowa (kubatura obiektu 760 m3, powierzchnia wewnętrzna 328,38 m2) 

• wiata garażowa (kubatura obiektu 552 m3, powierzchnia wewnętrzna 116,66 m2) 

• budynki garażowe (kubatura obiektu 2660,5 m3, powierzchnia wewnętrzna 431,1 m2) 

 na pozostałe budynki – moc umowna elektryczna 27 kW (punkty powyżej od portierni do 

 budynków garażowych) 

budynki ogrzewane z PEC Sp. z o. o., ciepła woda również z PEC Sp. z o. o. 

 

Zakład Oczyszczania Miasta w Gnieźnie, ul. Fabryczna 7 – moc umowna elektryczna 27 kW, 

zakład oddany do użytku w grudniu 2019 r. 

• budynek biurowo – socjalny (kubatura obiektu 2442 m3, powierzchnia wewnętrzna 767,5 

m2) – trzy centrale wentylacyjne 

• budynek warsztatowo – magazynowy z wiatą garażową (kubatura obiektu 3282 m3, 

powierzchnia wewnętrzna 693,5 m2) – centrala wentylacyjna, aparat grzewczo - 

wentylacyjny 

• wiata garażowa (kubatura obiektu 1687 m3, powierzchnia użytkowa 327,8 m2) 

• wiata garażowa (kubatura obiektu 1687 m3, powierzchnia użytkowa 327,8 m2) 

• wiata garażowa (kubatura obiektu 2162 m3, powierzchnia użytkowa 419,7 m2) 
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budynek warsztatowy – spawarka, szlifierka, sprężarka; budynki ogrzewane z PEC Sp. z o. o., 

ciepła woda również z PEC Sp. z o. o.; zakres działalności: oczyszczanie ulic i placów, wywóz 

nieczystości stałych, usługi transportowe, wynajem sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą; ZOM 

ma na stanie następujące pojazdy: 17 śmieciarek, 3 hakowce, 2 hakowce + hds, 3 samochody 

ciężarowe, 1 koparko – ładowarka, 1 podnośnik koszowy, 1 Multicar drabinka, 1 samochód 

osobowy, polewaczka 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A koło Gniezna – moc umowna elektryczna 

923 kW, zakład ma stację transformatorową konsumentową 15/0,4 kV (rozdzielnica SN – 3 pola 

liniowe część ENEA, łącznik szyn, pole pomiarowe i pole transformatorowe część Urbis; 

transformator suchy 1000 kVA; rozdzielnica RN sekcja 1 – 10-polowa, sekcja 2 – 10-polowa, 

sekcja 3 – 5-polowa (zasilana również z agregatu prądotwórczego 130 kVA), rozdzielnica potrzeb 

własnych, bateria kondensatorów 280 kVA, układ pomiarowy ze zdalnym przesyłem danych) – 

zakład oddany do użytku w czerwcu 2015 r. 

• budynek administracyjno – socjalny (kubatura obiektu 1718,02 m3, powierzchnia 

wewnętrzna 475,93 m2) – ogrzewanie z kotłowni olejowej oraz pomocniczo z kotłowni na 

biogaz, ciepła woda – 5 podgrzewaczy pojemnościowych, 2 centrale wentylacyjno – 

klimatyzacyjne, 11 klimatyzatorów; w wydzielonej części budynku znajduje się stacja 

transformatorowa konsumentowa; 

• hala sortowni odpadów z częścią socjalną oraz warsztatem (kubatura obiektu 49807 m3, 

powierzchnia wewnętrzna parteru 4153 m2, powierzchnia wewnętrzna piętra 584,13 m2) – 

ogrzewanie i ciepła woda – kotłownia olejowa mieszcząca się w budynku (kotłownia 

posiada dwa kotły Buderus po 235 kW, zużycie oleju opałowego w 2020 r. - 62.164 l) oraz 

pomocniczo kotłownia na biogaz; dodatkowo 3 centrale wentylacyjne; 5 kolektorów 

słonecznych na dachu, 3 klimatyzatory, 1 centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna na hali 

sortowni oraz agregat skraplający, na hali sortowni odpadów znajdują się następujące 

urządzenia: rozrywarka worków, 58 przenośników taśmowych, sito bębnowe, 2 nadtaśmowe 

separatory magnetyczne, separator metali nieżelaznych, 6 separatorów optycznych, 

separator balistyczny, kanałowa prasa do belowania, stacja sprężonego powietrza (2 

sprężarki EKO 90 – 90 kW); w części warsztatowej większe urządzenia to suwnica, 3 

spawarki – MAG, 2 sprężarki, 3 prostowniki stacjonarne, gilotyna do blachy, 2 wiertarki 

stołowe, tokarnia, myjka ultradźwiękowa, wyciąg do spalin, klucz udarowy do kół; 

• budynek biokompostowni (kubatura obiektu 10581 m3, powierzchnia wewnętrzna 1852,96 

m2) – budynek nieogrzewany, posiada 9 boksów, w których zachodzić będzie 

kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, wzdłuż boksów ciągnie się korytarz 

techniczny, w którym znajdują się wentylatory – 9 szt. po 11 kW 

• biofiltr (kubatura obiektu 902 m3, powierzchnia wewnętrzna 440,43 m2) – filtruje powietrze 

po procesie kompostowania, obiekt bez zadaszenia, 

• budynek podczyszczania powietrza procesowego (kubatura obiektu 943 m3, powierzchnia 

wewnętrzna 111,69 m2) – pomieszczenie płuczki gazu do oczyszczania powietrza po 

procesie kompostowania, 

• budynek garażowy z wydzieloną częścią na agregat prądotwórczy 130kVA (kubatura 

obiektu 2444 m3, powierzchnia wewnętrzna 442,82 m2) – budynek nieogrzewany,  

• budynek garażowy na kompaktor i spycharkę z kanałem rewizyjnym (kubatura obiektu 1152 

m3, powierzchnia wewnętrzna 188,16 m2) – budynek nieogrzewany,  

• budynek wagowy z zadaszeniem wag (kubatura obiektu 74 m3, powierzchnia wewnętrzna 

25,72 m2) – ogrzewanie elektryczne – 4 piece akumulacyjne po 1,2 kW, elektryczny 

podgrzewacz wody, klimatyzator; 

• boksy magazynowe na surowce wtórne (kubatura boksów zadaszonych 4942 m3, kubatura 

boksów niezadaszonych 867 m3, powierzchnia wewnętrzna 945,24 m2); 



Strona 3 

• boksy magazynowe dla komponentów do produkcji paliwa z odpadów zadaszone (kubatura 

obiektu 2479 m3, powierzchnia wewnętrzna 380,24 m2); 

• boksy magazynowe przy kompostowni niezadaszone (kubatura obiektu 674,5 m3, 

powierzchnia wewnętrzna 138 m2); 

• wiata (kubatura obiektu 1230,5 m3, powierzchnia wewnętrzna 239,48 m2) – służy do 

magazynowania, budynek nieogrzewany, 

• kontenerowa kotłownia na biogaz z kotłem STAR TRE 120 BIO (moc kotła 120kW), 

wymiary kontenera 2,45x5x2,8 m; ogrzewanie – grzejnik elektryczny; 

• pompownia wody – zestaw hydroforowy 5,5kW, zbiornik wody 15 m3, ogrzewanie – dwa 

grzejniki elektryczne, wymiary kontenera 4,7x5x3 m; 

• zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem 5000 dm3; 

• na stanie ZZO Lulkowo są następujące pojazdy: 6 hakowców, 2 kompaktory (jeden stoi jako 

eksponat), 4 ładowarki, 2 spycharki, ładowarka teleskopowa, ciągnik, wózek widłowy 

elektryczny,  wózek widłowy spalinowy,  wózek widłowy na gaz butlowy, sito mobilne, 

rozdrabniacz, 2 samochody osobowo – ciężarowe, podnośnik przegubowy elektryczny, 

zamiatarka, samochód skrzyniowy 

 

Stacja Przeładunkowa w Bardo 11A koło Wrześni – moc umowna elektryczna 20 kW 

• budynek administracyjno – socjalny (kubatura obiektu 82 m3, powierzchnia wewnętrzna 

32,78 m2) – ogrzewanie na prąd, ciepła woda – podrzewacz pojemnościowy 

• wiata dla rozładunku odpadów – 288 m2 

• boksy na odpady surowcowe – 300 m2 

• zbiornik oleju napędowego z dystrybutorem 5000 dm3; 

• pojazdy – ładowarka teleskopowa 

 

PSZOK w Gnieźnie, ul. Kawiary 40, dz. 2/25 – moc umowna elektryczna 16 kW (przewidywane 

otwarcie obiektu styczeń 2022 r.) – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli 

miejsce dostarczania i czasowego magazynowania posegregowanych odpadów 

• budynek obsługi nr 3 (kubatura obiektu 111,87 m3, powierzchnia użytkowa 18,05 m2) 

• zadaszony boks na kompost nr 4 (kubatura obiektu 193,5 m3, powierzchnia użytkowa 41,36 

m2) 

• punkt napraw nr 7 (kubatura obiektu 180 m3, powierzchnia użytkowa 41,36 m2) 

• zadaszony boks na ZSEE (elektrośmieci) nr 8 (kubatura obiektu 433,5 m3, powierzchnia 

użytkowa 61,49 m2) 

• kontener na odpady niebezpieczne 6x2,35x2,35 nr 9  

• rampa rozładunkowa z zadaszeniem nr 10 (długość 42,3 m, szerokość 12,3 m, wysokość 1,2 

m, powierzchnia zadaszenia 478,5  m2) 

• pojemnik na odpady o pojemności 1,1 m3 – 8 szt. (nr 13) 

urządzenia – klimatyzator; ogrzewanie – grzejniki elektryczne, ciepła woda z przepływowego 

podgrzewacza wody 12 kW (w budynku obsługi) 

 

Schronisko – w Gnieźnie, ul. Kawiary 40 – moc umowna elektryczna 27 kW  

• portiernia (kubatura obiektu 35,44 m3, powierzchnia wewnętrzna 7,11 m2) 

• schronisko dla zwierząt (kubatura obiektu 473,16 m3, powierzchnia wewnętrzna 121,94 m2) 

• budynek dzierżawiony przez Stowarzyszenie „DOM” (kubatura obiektu 725,89 m3, 

powierzchnia wewnętrzna 286,82 m2) 

budynek schroniska dla zwierząt – w jednym z pomieszczeń chłodnia na karmę; ogrzewanie na 

prąd, ciepła woda – podgrzewacze pojemnościowe 
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Budynki dzierżawione innym firmom zewnętrznym w Gnieźnie, ul. Słoneczna 25A, 25B – moc 

umowna elektryczna 27 kW  

• budynek administracyjny (kubatura obiektu 976 m3, powierzchnia wewnętrzna 205,05 m2) 

• portiernia (kubatura obiektu 45,14 m3, powierzchnia wewnętrzna 7,31 m2) 

• budynek stacji paliw (kubatura obiektu 204,59 m3, powierzchnia wewnętrzna 51,35 m2) 

• wiata do napełniania butli – 13,62  m2 

 

2. Ocena stanu technicznego oraz analizy zużycia energii obiektów, urządzeń technicznych, 

instalacji. 

 

3. Przedstawienie propozycji przedsięwzięć, które poprawią efektywność energetyczną ww 

obiektów, urządzeń technicznych, instalacji. Przedstawienie informacji o ich opłacalności 

ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. 

 


