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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. 

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Sobieskiego 1 a,b w Sosnowcu".
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

1. Dane identyfikacyjne budynku Budynek mieszkalny, wielorodzinny 

przy ul. Sobieskiego 1 a,b

w Sosnowcu

1.1 Budynek mieszkalny, wielorodzinny 1.2. Rok ukończenia budowy 1957

1.3. 1.4. ul. Sobieskiego 1 a,b

Adres 41-200 Sosnowiec
Adres budynku powiat Sosnowiec
koresp. woj. śląskie

2. Nazwa i adres firmy wykonującej audyt:

3.

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje

1

2

3

5. Miejscowość Mikołów Data wykonania opracowania 29.10.2018

6. Spis treści

1. Strona tytułowa.

2. Karta audytu energetycznego.

3.

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku.

5. Ocena stanu technicznego budynku.

6. Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

8. Opis wariantu optymalnego.

ul. Korczaka 7
41-200 Sosnowiec

1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku

Rodzaj budynku

Inwestor
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
PRZY UL. SOBIESKIEGO 1

MZBM-TBS Sp. z o.o.

W SOSNOWCU

                EkoProBud Tomasz Muzyczuk, Barbara Muzyczuk

                   43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 65

                   Tel. 501 053 972, REGON: 240588591

Imię i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu 
Posiadane kwalifikacje

(ew. uprawnienia)

mgr inż. Anna Gut, 90021213040, 43-190 Mikołów ul. Plebiscytowa 63, tel. 501 053 972                                          
Certyfikator energetyczny 11878; Członek ZAE nr 1966

Dokumenty i dane źródłowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budowlanego budynku.
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 
1)

Stan przed 
termomodernizacją

Stan po termomodernizacji

1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna murowana tradycyjna murowana
2. Liczba kondygnacji 4 (+2) 4 (+2)

3. Kubatura części ogrzewanej                                                                   [m3] 4 894 4 894

4. Powierzchnia budynku netto                                                                    [m2]       1 717,35 1717,35

5. Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej                                          [m2] 1 607,35 1607,35

6.
Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń 
niemieszkalnych                                                                                       [m2]

- -

7. Liczba mieszkań 33 33
8. Liczba osób użytkujących budynek 66 66
9. Sposób przygotowania ciepłej wody indywidualny indywidualny
10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku indywidualny indywidualny
11. Współczynnik kształtu A/V                                           [l/m] 0,29 0,29
12. Inne dane charakteryzujące budynek - -

Stan przed 
termomodernizacją

Stan po termomodernizacji

1 ściany zewnętrzne 1,43 0,22
2 ściany zewnętrzne piwnic 1,13 0,32
3 strop nad piwnicą 1,85 1,85
4 dach 3,14 0,00
5 okna mieszkań 1,30 1,30
6 okna klatek schodowych 1,80 1,80
7 okna piwnic i poddasza 3,20 3,20
8 drzwi klatek schodowych 1,70 1,70
9 drzwi zewnętrzne tylne 5,10 5,10

Stan przed 
termomodernizacją

Stan po termomodernizacji

1. Sprawność wytwarzania 0,80/0,87/0,99 0,80/0,87/0,99
2. Sprawność przesyłania 1,00/1,00/1,00 1,00/1,00/1,00
3. Sprawność regulacji 0,70/0,77/0,91 0,70/0,77/0,91
4. Sprawność akumulacji 1,00/1,00/1,00 1,00/1,00/1,00
5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,00 1,00

1. Sprawność wytwarzania 0,85/0,96 0,85/0,96
2. Sprawność przesyłu 0,80/0,80 0,80/0,80
3. Sprawność akumulacji 1,00/0,80 1,00/0,80
4. Sprawność wykorzystania 1,00/1,00 1,00/1,00

5. Charakterystyka systemu wentylacji

1. Rodzaj wentylacji naturalna naturalna
2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanały okna/kanały
3. Strumień powietrza wentylacyjnego                                    [m3/h] 4 313 4 313
4. Liczba wymian                                                                   [l/h] 0,63 0,63

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego             [kW] 142,35 67,05

2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie cwu   [kW] 35,11 35,11

3.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu)                                                           [GJ/rok] 

1 102,73 453,77

4.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu)                                                           [GJ/rok] 

1 728,28 711,18

5.
Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania 
c.w.u.                                               [GJ/rok] 

242,09 242,09

1. Dane ogólne

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane 

[W/m2K]

3. Sprawności składowe systemu ogrzewania (piece kaflowe / kotły 

gazowe bez zaw.termostatycznych /grzejniki elektryczne)

6. Charakterystyka energetyczna budynku

4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody 

użytkowej (piecyki gazowe / termy elektryczne)
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

6. -

7. -

8. 78,43

9. 122,91

10.2) -

1. 58/35/130

2. -

3. 30,7

4. -

5. 1,98

6. -
7. -

581 250,95 51,6%

581 250,95 93 000,2

54 618,21

1)  Dla budynku skladającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane 
oddzielnie dla każdej części budynku.
2)  UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział 
odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczają do budynku 
dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

3)  Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.

4)  Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu 
standardowego(służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych 
bilansu ciepła) [GJ/rok]

-

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku  (bez 

uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m2rok]
190,59

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z 

uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania i przerw w ogrzewaniu [kWh/m2rok]
298,70

Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej przeliczone na 
warunki sezonu standardowego i na przygotowanie c.w.u. (służące do weryfikacji 
przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]

-

Udział odnawialnych źródeł energii [%] -

7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)

Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku 3)  [zł/GJ] 58/35/130

Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewnie na miesiąc 4)  [zł/MW m-c] -

Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej 3) [zł/m3] 30,7

Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc 4) 

[zł/(MW m-c)]
-

Planowane koszty całkowite [zł] Premia termomodernizacyjna [zł]

Roczna oszczędność kosztów 
energii [zł/rok]

Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2 m-c)] 4,81

Inne [zł] -

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Planowana suma kredytu    [zł]
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię   [%]

-Miesięczna opłata abonamentowa  [zł/(m-c)]

4



Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

3.

3.1. Dokumentacja projektowa:

- Inwentaryzacja budowlana na cele audytu

3.2. Inne dokumenty:

- książka obiektu

3.3. Osoby udzielające informacji:

- pracownicy MZBM-TBS Sp. z o.o.

3.4. Data wizji lokalnej:

- październik 2018

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy):

- Obniżenie kosztów ogrzewania budynku poprzez zabiegi termomodernizacji.

-

3.6. Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termomodernizacji

3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i 

uwagi inwestora

Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie 
Termomodernizacyjnej.

Wkład własny Inwestora wynosi : 0,00 zł

Maksymalna kwota kredytu wynosi:  
Inwestor nie określił 

maksymalnej kwoty kredytu
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.a. Ogólne dane o budynku

prywatna spółdzielcza X komunalna
mieszkalny X mieszk-usługowy inny

wspólnota mieszkaniowa X

wolnostojący   x segmentowy X
bliźniak blok mieszkalny, wielorodzinny X

BSK RBM-73 RWP-75

PBU-62 UW 2-J WUF-62 OWT-67 OWT-75 "Szczecin"

Wk-70 SBM-75 ZSBO  żelbetowa  X      tradycyjna ramowa

szkieletowa inna, jaka:

1 461,16 11 2

2 6 980 12 4 (+2)

3 4 894 13 2,85

4 1 607,4 14 66

5 110,0 15 33

6 - 16 0

7 - 17 33

8 - 18 0

9 1 607,4 19 33

10 tak 20 0

1) wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru
2) wg PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie-Określanie i obliczanie wskaźników pow. i kubaturowych

Własność
Przeznaczenie budynku

41-200 Sosnowiec ul.Sobieskiego 1 a,b
Osiedle

Identyfikator budynku

Adres

Budynek

Rok budowy 1957

Kubatura budynku 2)                       [m3] Liczba kondygnacji

Technologia budynku UW-2Ż-cegła żerańska RWB

PBU-59 WUF-T

 W-70   "Stolica"

Powierzchnia zabudowana 1)        [m2] Liczba klatek schodowych

Kubatura ogrzewanej części budynku 
powiększona o kubaturę ogrzewanych 
pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w 
piwnicy i pomniejszona o kubaturę wydzielonych 
klatek schodowych, szybów, wind, otwartych 
wnęk, loggii i galerii         [m3]

Wysokość kondygnacji w świetle     [m]

Powierzchnia użytkowa mieszkań 1)     [m2] Liczba osób

Pow. korytarzy i klatek                        [m2] Liczba mieszkań

Powierzchnia użytkowa ogrzewanej części 
budynku  [4+5+6+7+8]                 [m²]

Liczba pom. z WC w łazience

Budynek podpiwniczony Liczba pom. z WC osobno

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na 
poddaszu użytkowym                     [m2] Liczba pom. o powierzchni <50 m2

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych w 
piwnicy                                               [m2]  podać 
przeznaczenie pomieszczeń

Liczba pom. o powierzchni 50-100 m2

Powierzchnia  lokali użytkowych i pomieszczeń 
ogrzewanych niemieszkalnych      [m2]

Liczba pom. o powierzchni >100 m2
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

4.b. Szkic budynku
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

4.c. Opis techniczny podstawowych elementów budynku

4.d. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp.

1.  qmoc [kW]

2.     q   [kW]      

3.  QH   [GJ]

4. E=QH/V [kWh/m3a]

5. Qs [GJ] 

   opłata stała (za moc zamówioną + przesył)    miesięcznie zł/MW

   opłata zmienna (za ciepło + przesył)              wg licznika zł/GJ

   opłata abonamentowa                                   miesięcznie zł

4.e. Charakterystyka systemu ogrzewania

4.f. Charakterystyka instalacji cieplnej wody użytkowej

Lp.

1.

2.

3.

4.

4.g. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp.

1.
2.

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie
grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania 

1 728,3

Rodzaj danych
Dane w stanie 

istniejącym

Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.) 142,35
moc cieplna (łącznie dla c.o. i c.w.u.)                              177,46

6.

Taryfa opłat (z VAT) 
0,00

58/35/130
0,00

Rodzaj wentylacji naturalna
Strumień powietrza wentylacyjnego m3/h 4 313

Piony i ich izolacja -

Opomiarowanie Wodomierze mieszkaniowe

Zużycie ciepłej wody w m3/m-c określone wg.
pomiaru

-

Budynek mieszkalny wielorodzinny, składa się z dwóch oddylatowanych segmentów. Każdy segment 
posiada cztery kondygnacje nadziemne mieszkalne oraz poddasze nieużytkowe. Budynek jest w całości 
podpiwniczony. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej gr. 38 cm, otynkowane obustronnie. Ściany 
piwnic murowane z cełgy pełnej o gr. 50 cm, otynkowane obustronnie. Stropy międzykondygnacyjne 
żelbetowe. Dach w konstrukcji betonowej kryty papą na lepiku.

System ogrzewania w budynku jest indywidualny. Większość mieszkańców posiada ogrzewanie węglowe - 
piece kaflowe, część gazowe etażowe, a część ogrzewanie elektryczne. W załączniku nr 3 przedstawiony 
jest procentowy udział rodzaju źródeł ogrzewania, sprawność poszczególnych systemów potrzebnych do 
obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz do oszacowania kosztów ogrzewania. Systemy są sprawne, nie 
przewiduje się modernizacji.

Stolarka okienna mieszkań oraz klatek schodowych jest w większości wymieniona na nową z PCW.  Okna 
piwnic i poddasza, stare i zniszczone. 

Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym

Rodzaj instalacji
C.w.u. przygotowywana indywidualnie w podgrzewaczach 

gazowych i termach elektrycznych

Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie
grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania

1102,73

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła 62,58
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

5.2. System grzewczy

5.3. System zaopatrzenia w c.w.u.

5.4 Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy zawiera poniższa tabela

Lp.

1

Przegrody zewnętrzne mają niezadowalające 
wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K]

ściany zewnętrzne U= 1,43
ściany zewnętrzne piwnic U= 1,13
strop nad piwnicą U= 1,85
dach U= 3,14

Okna i drzwi wejściowe 

U= 1,30
U= 1,80
U= 3,20
U= 1,70
U= 5,10

Wentylacja grawitacyjna

System grzewczy 

Instalacja c.w.u.

1

2

drzwi zewnętrzne tylne 

3

4

5

2 3

System ogrzewania w budynku indywidualny. Poszczególne 
systemy węglowe, gazowe i elektryczne są sprawne.

Nie przewiduje się modernizacji.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana indywidualnie w 
przepływowych podgrzewaczach gazowych i termach 
elektrycznych.

Nie przewiduje się modernizacji.

 - dla ścian U ≤ 0,23

okna klatek schodowych 
Okna zewnętrzne mieszkań i klatek 
schodowych o dobrych parametrach, nie 
przewiduje się wymiany. W piwnicach i na 
poddaszu występują stare okna. Drzwi 
zewnętrzne do klatek schodowych są w 
dobrym stanie technicznym, wymagają 
wymiany. 

okna mieszkań

Nie stwierdza się zbyt małego przewietrzania. W okresie 
zimowym nie występuje nadmierny napływ zimnego 
powietrza.

okna piwnic i poddasza

Wentylacja grawitacyjna działa poprawnie         
i nie wymaga modernizacji. 

Docieplić przegrody zewnętrzne, tak by 
spełniały WT 2017:

 - dla ścian piwnic U ≤ 0,45

Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry.

Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego 
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym głównie z powodu 
niewystarczającej izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz dachu. Stolarka okienna mieszkań i klatek 
schodowych jest wymieniona na nową z PCW. Drzwi zewnętrzne na klatce schodowej wymienione na 
nowe. Okna na klatkach schodowych, w  piwnicach i na strychu są stare, drewniane, nieszczelne.

Charakterystyka stanu istniejącego Możliwości i sposób poprawy

W stanie istniejącym występuje indywidualne ogrzewanie węglowe, gazowe i elektryczne. Systemy te są 
sprawne, nie przewiduje się modernizacji.

System c.w.u. indywidualny - przepływowe podgrzewacze gazowe i termy elektryczne. Lokatorzy posiadają 
sprawne systemy przygotowania cwu, nie wymagające modernizacji.

 - dla dachu U ≤ 0,18

drzwi klatek schodowych
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

6.

L.p.

1

1.

2.

Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na 

podstawie oceny stanu technicznego

Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji

2 3

Uwagi:

Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła 
przez ściany zewnętrzne

Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą 
bezspoinową na bazie styropianu, styropianu 
wodoodpornego lub polistyrenu ekstrudowanego.

Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła 
przez dach

Ocieplenie dachu na bazie styropianu 
laminowanego papą.
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7.

7.1.

L.p.

1

2.

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na 

ciepło

Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji

2 3

1.
Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez 
przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne. *

Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO na 
bazie styropianu.

Ocieplenie ścian piwnic do głębokości ok. 1,0 m 
poniżej poziomu gruntu, metodą BSO na bazie 
styropianu wodoodpornego lub polistyrenu 
ekstrudowanego.

* - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku rozpatruje się jako osobne usprawnienia z powodu różniących się 
parametrów termicznych poszczególnych fragmentów ścian, różnych technik wykonania ocieplenia jak i 
jednostkowych kosztów usprawnień.

Uwagi:

Ocieplenie dachu poprzez ułożenie styropianu 
laminowanego papą.

Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez 
przenikanie ciepła przez dach

12



Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

7.2. Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez

       przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się:

a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat
ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne.

b) Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego 
czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie 

W obliczeniach przyjęto następujące dane:

W stanie Po termo-

obecnym modernizacji

20,0 20,0 0C

-20,0 -20,0 0C

3 797,8 3 797,8 dzień.K/rok

1 817,8 1 817,8 dzień.K/rok

O0m, O1m, ** 0,00 0,00 zł/(MW .mc)

O0z, Olz, 58,00 58,00 zł/GJ

Ab0, Ab1, 0,00 0,00 zł/m-c

O0m, O1m, ** 0,00 0,00 zł/(MW .mc)

O0z, O1z, 35,00 35,00 zł/GJ

Ab0, Ab1, 0,00 0,00 zł/m-c

O0m, O1m, ** 0,00 0,00 zł/(MW .mc)

O0z, O1z, 130,00 130,00 zł/GJ

Ab0, Ab1, 0,00 0,00 zł/m-c

*  liczbę stopniodni przyjęto dla Katowic 
**

Wyszczególnienie jedn.

two

tzo

dla przegród zewnętrznych
Sd 

*

ceny dla ogrzewania elektrycznego (ciepła woda użytkowa, ogrzewanie)

opłaty związane z eksploatacją i 
konserwacją 

do obliczeń stopniodni ścian piwnic przyjęto tz0 =11°C na podstawie obliczeń w programie OZC.

dla ścian i okien piwnic **

ceny dla ogrzewania gazowego (ciepła woda użytkowa, ogrzewanie)

ceny dla ogrzewania węglowego (ogrzewanie)

opłaty związane z eksploatacją i 
konserwacją 

opłaty związane z eksploatacją i 
konserwacją 
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 1243,8 m2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 1275,3 m2

Opis wariantów usprawnienia
Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem
styropianu o współczynniku przewodności:  λ = 0,031 W/mK.
Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością  warstwy izolacji termicznej: 

wariant 1: o grubości warstwy izolacji spełniającej wymogi WT 2017
wariant 2: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 1
wariant 3: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 2

1 2 3

1 m 0,12 0,14 0,16

2 m2.K/W 3,87 4,52 5,16

3 m2.K/W 0,70 4,57 5,22 5,86

4 GJ/a 583,0 89,3 78,2 69,6

5 MW 0,071 0,011 0,010 0,008

6 zł/a 26 510 27 103 27 566

7 zł/m2 295,00 320,00 345,00

8 zł 376 223 408 106 439 990

9 lata 14,2 15,1 16,0

10 W/m2.K 1,43 0,22 0,19 0,17

Podstawa przyjętych wartości NU 

Koszt : 376 223 zł SPBT= 14,19 lat

7.2.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła 

przez przenikanie

Przegroda

Ściany zewnętrzne 

Dane:

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty

Wybrany wariant : 1

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej                                                      

Zwiększenie oporu cieplnego ΔR

Opór cieplny R

Q0U, Q1u = 8,64
.
10

-5.
Sd

.
A

.
UC

qoU, q1U = 10
-6.

 A·(tw0-tz0)·UC

Roczna oszczędność kosztów  ΔOru = (x0*Q0U*O0z- 

x1*Q1U*O1z)+12*(y0*qoUOm-y1*q1U*Om)+12*(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  NU

SPBT= NU/ΔOru

U0, U1

Cenę jednostkową 1m2 docieplenia ściany przyjęto wg średnich cen rynkowych.
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 82,0 m2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 185,7 m2

Opis wariantów usprawnienia

 λ ≤ 0,036 W/mK.

1 2 3

1 m 0,06 0,08 0,10

2 m2.K/W 1,67 2,22 2,78

3 m2.K/W 0,88 2,55 3,10 3,66

4 GJ/a 14,6 5,1 4,1 3,5

5 MW 0,003 0,001 0,001 0,001

6 zł/a 513 561 595

7 zł/m2 295,00 320,00 345,00

8 zł 54 795 59 438 64 082

9 lata 106,8 105,9 107,7

10 W/m2.K 1,13 0,39 0,32 0,27

Podstawa przyjętych wartości NU 

Koszt : 59 438 zł SPBT= 105,9 lat

7.2.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła 

przez przenikanie

Przegroda

Ściany zewnętrzne piwnic

Dane:

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty

Przewiduje się ocieplenie ścian piwnic do głębokości około 1,0 m poniżej poziomu gruntu metodą bezspoinową na bazie 
styropianu wodoodpornego lub polistyrenem ekstrudowanym o współczynniku przewodności:

wariant 1: o grubości warstwy izolacji spełniającej wymogi WT 2017
wariant 2: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 1
wariant 3: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 2

Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością  warstwy izolacji termicznej: 

Q0U, Q1u = 8,64
.
10

-5.
Sd

.
A

.
UC

qoU, q1U = 10
-6.

 A·(tw0-tz0)·UC

Wybrany wariant: 2

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  NU

SPBT= NU/ΔOru

U0, U1

Cenę jednostkową 1m2 docieplenia przegrody przyjęto wg średnich cen rynkowych. Cena obejmuje również wykonanie 
wykopów niezbędnych do ułożenia izolacji.

Roczna oszczędność kosztów  ΔOru = 

(x0*Q0U*O0z- x1*Q1U*O1z)+12*(y0*qoUOm-

y1*q1U*Om)+12*(Ab0-Ab1)

Grubość dodatkowej warstwy izolacji 

termicznej                                           

Zwiększenie oporu cieplnego ΔR

Opór cieplny R
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 461,2 m2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 516,4 m2

Opis wariantów usprawnienia
Przewiduje się ocieplenie dachu przy użyciu styropianu laminowanego papą
o współczynniku przewodności:  λ = 0,038 W/mK.
Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością  warstwy izolacji termicznej: 

wariant 1: o grubości warstwy izolacji spełniającej wymogi WT 2017
wariant 2: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 1
wariant 3: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 2

1 2 3

1 m 0,20 0,22 0,24

2 m2.K/W 5,26 5,79 6,32

3 m2.K/W 0,32 5,58 6,11 6,63

4 GJ/a 475,8 27,1 24,8 22,8

5 MW 0,058 0,003 0,003 0,003

6 zł/a 24 097 24 222 24 328

7 zł/m2 270,00 295,00 320,00

8 zł 139 440 152 351 165 262

9 lata 5,8 6,3 6,8

10 W/m2.K 3,14 0,18 0,16 0,15

Podstawa przyjętych wartości NU 

Koszt : 139 440 zł SPBT= 5,79 latWybrany wariant : 1

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej                                                      

Zwiększenie oporu cieplnego ΔR

Opór cieplny R

Q0U, Q1u = 8,64
.
10

-5.
Sd

.
A

.
UC

qoU, q1U = 10
-6.

 A·(tw0-tz0)·UC

Roczna oszczędność kosztów  ΔOru = (x0*Q0U*O0z- 

x1*Q1U*O1z)+12*(y0*qoUOm-y1*q1U*Om)+12*(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  NU

SPBT= NU/ΔOru

U0, U1

Cenę jednostkową 1m2 docieplenia ściany przyjęto wg średnich cen rynkowych.

7.2.3. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła 

przez przenikanie

Przegroda

dach

Dane:

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniejący

Warianty
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

Lp.
Planowane koszty 

robót, zł
SPBT lata

1 3 4

1 139 439,6 5,79

2 376 222,9 14,19

3 59 438,4 105,88

Uwagi:

7.2.4. Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości SPBT

Rodzaj i zakres usprawnienia 

termomodernizacyjnego

2

Ocieplenie ścian piwnic

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ocieplenie dachu
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

Dane: Q0co= 1 102,73 GJ/a wt0= 1,00 wd0= 1,00 η0= 0,64

1 ηg= 0,85 ηg= 0,85

2 ηd= 1,00 ηd= 1,00

3 ηe= 0,75 ηe= 0,75

4 ηs= 1,00 ηs= 1,00
5 η = 0,64 η = 0,64

6 wt = 1,00 wt = 1,00

7 wd = 1,00 wd = 1,00

Ocena proponowanego przedsięwzięcia

Lp. jedn.

1 -

2 -

3 -

4 zł/a

5 zł

6 lata

7.3. Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność 
systemu grzewczego

Lp. Rodzaj usprawnienia
Współczynniki sprawności

System ogrzewania jest indywidualny. Lokatorzy posiadają sprawne systemy ogrzewania, nie przewiduje się ich 
modernizacji.

W tabeli poniżej przedstawiono poszczególne sprawności systemu grzewczego.

Stan po modern.

przed po

wytwarzanie ciepła - bez zmian

przesyłanie ciepła 

regulacja systemu ogrzewania   

sprawność akumulacji
sprawność całkowita systemu
uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia - 

uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby - 

Omówienie Stan istniejący

Sprawność całkowita systemu grzewczego    η 0,64 0,64

Uwzględnienie przerw tygodniowych             wt 1,00 1,00

Uwzględnienie przerw dobowych i podzielników 
kosztów                                                     wd

1,00 1,00

Całkowita oszczędność kosztów -

Koszt przedsięwzięcia                                Nco -

SPBT -
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Niniejszy rozdział obejmuje:

a. określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych
b.

c. wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.4.1. Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

- dach – ocieplenie dachu
- ściany zewnętrzne – ocieplenie ścian zewnętrznych
- ściany piwnic – ocieplenie ścian piwnic do głębokości ok. 1,0 m poniżej poziomu gruntu

Do analizy przyjęto następujące warianty usprawnień:

1 2 3

1 X X X

2 X X

3 X

Nr wariantu

Zakres

7.4. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

ocenę wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych pod względem 
spełnienia wymagań ustawowych

W tabeli poniżej zastosowano następujące skrótowe określenia usprawnień 
zestawionych w punkcie 7.4.3. 

dach

ściany piwnic

ściany zewnętrzne
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paliwo 1 2 3

1
Sezonowe zapotrzebowanie ciepła 
na ogrzewanie                       

 Qco GJ 1 102,73 453,77 469,12 949,33

2
Zapotrzebowanie mocy na 
ogrzewanie                                            

 qco kW 142,35 67,05 68,62 124,44

węgiel

gaz

en. el.

węgiel 0,56 0,56 0,56 0,56
gaz 0,67 0,67 0,67 0,67

en. el. 0,90 0,90 0,90 0,90

5
Sprawność systemu ogrzewania                                                                     
η=ηw*ηr*ηe 

- - 0,64 0,64 0,64 0,64

6 Współczynnik przerw dobowych            wd - 1,00 1,00 1,00 1,00

7
Sezonowe zapotrzeb. ciepła na 
ogrzewanie z uwzgl.sprawn. 
sysytemu

Oco GJ 1728,28 711,18 735,24 1487,86

8 Roczny koszt ciepła na ogrzewanie                                                       Oco zł 92 808,72 38 190,50 39 482,40 79 898,16

9
Zapotrzebowanie ciepła dla cwu z 
uwzgl. sprawności                     

 Qcw GJ 242,09 242,09 242,09 242,09

10 Zapotrzebowanie mocy na c.w.u                                                             qcw kW 35,11 35,11 35,11 35,11

11 Roczny koszt ciepła na c.w.u.                                                  Ocw zł 25 930,42 25 930,42 25 930,42 25 930,42

12
Sumaryczne zużycie ciepła na 
ogrzewanie i ciepłą wodę          
Qco*wd/η +Qcw        

Q GJ 1 970,37 953,27 977,33 1 729,95

13
Procentowa oszczędność ciepła w 
stosunku do stanu istniejącego

ΔQ/

Q
% - 51,6% 50,4% 12,2%

14
Sumaryczne zapotrzebowanie 
mocy  

q kW 177,46 102,16 103,73 159,55

15
Sumaryczny koszt ogrzewania i 
przygotowanie ciepłej wody             

Or zł 118 739,14 64 120,92 65 412,82 105 828,58

16
Oszczędność kosztu w stosunku 
do stanu istniejącego

ΔQr zł - 54 618,21 53 326,32 12 910,56

17 Koszt wykonania modernizacji             Nw zł - 575 100,95 515 662,55 139 439,61

18 Koszt audytu i inne koszty                   Na zł - 6 150,00 6 150,00 6 150,00

19 Koszt całkowity                           N zł - 581 250,95 521 812,55 145 589,61

50%

10%

7.4.2. Obliczenie oszczędnosci energii i kosztów wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Lp Jedn stan istn.
wariant

40%

Sprawność systemów ogrzewania                                                                     
η=ηg*ηd*ηe*ηs

3

4 %

Udział źródeł ciepła %
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Lp.
Wariant przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego

Planowane 

koszty 

całkowite

Roczna 

oszczędność 

kosztów 

energii

Procentowa 

oszczędność 

zapotrzebo-               

wania na energię

[(Q0-Q1)/Q0]*100%

20% kredytu
16% kosztów 

całkowitych

Dwukrotność 

rocznej 

oszczędności 

kosztów energii

zł zł % [zł] [zł] [zł]

1 2 3 4 5 7 8 9

● dach
● ściany zewnętrzne

● ściany piwnic
581 250,95 54 618,21 51,6% 0,00 0% 116 250,19 93 000,15 109 236,43

581 250,95 100%

● dach
● ściany zewnętrzne

521 812,55 53 326,32 50,4% 0,00 0% 104 362,51 83 490,01 106 652,64
521 812,55 100%

● dach

145 589,61 12 910,56 12,2% 0,00 0% 29 117,92 23 294,34 25 821,11
145 589,61 100%

1

2

3

6

7.4.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Optymalna kwota kredytu Premia termomodernizacyjna

[zł,%]

[zł,%]
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7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

●

●

●

Przedsięwzięcie to spełnia warunki narzucone przez Inwestora oraz Ustawę Termomodernizacyjną:

1. Oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie  51,6%

 93 000,15 zł
i stanowi ona 16% kosztów całkowitych

Wartość ta spełnia wymogi ustawowe: oszczędność energii min 25%

Premia termomodernizacyjna wyniesie 

Wykonanie izolacji termicznej ścian piwnic, do głębokości ok. 1,0 m poniżej poziom terenu. Ocieplenie wykonać 
metodą BSO przy użyciu styropianu wodoodpornego lub polistyrenu ekstrudowanego o grubości 8 cm (λ≤0,036 
W/mK).

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym 
budynku ocenia się wariant nr 1  obejmujący następujące usprawnienia:

Ocieplenie dachu na bazie styropianu laminowanego papą grubości 20 cm (λ≤0,038 W/mK).

Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO na bazie styropianu grubości 12 cm (λ≤0,031 W/mK).
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8. 

8.1. Opis robót

1.

2.

3.

8.2. Charakterystyka finansowa

Kalkulowany koszt robót wyniesie: 581 250,95 zł

Udział środków własnych inwestora: 0,00 zł

Kredyt bankowy: 581 250,95 zł

Premia termomodernizacyjna: 93 000,15 zł

Czas zwrotu nakładów SPBT 10,64 lat

8.3. Koszt ogrzewania1m2 powierzchni użytkowej

a) dla stanu istniejącego
92 808,72 zł

4,81 zł

b) dla stanu po modernizacji
38 190,50 zł

1,98 zł

8.4. Dalsze działania 

Dalsze działania inwestora obejmują:
1. Złożenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej.
2. Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robót.
3. Realizacja robót i odbiór techniczny.
4. Ocena rezultatów przedsięwzięcia (po pierwszym sezonie grzewczym).

 

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace:

Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO na bazie styropianu grubości 12 cm (λ≤0,031 W/mK).

Ocieplenie dachu na bazie styropianu laminowanego papą grubości 20 cm (λ≤0,038 W/mK).

Wykonanie izolacji termicznej ścian piwnic, do głębokości ok. 1,0 m poniżej poziom terenu. Ocieplenie wykonać metodą 
BSO przy użyciu styropianu wodoodpornego lub polistyrenu ekstrudowanego o grubości 8 cm (λ≤0,036 W/mK).

K1co = O1co/P*12 =

O0co = (Q0co * wt0 * wd0/n) * O0z + 12*q0co*O0m +12 A0co =

K0co = O0co/P*12 =

O1co = (Q1co * wt1 * wd1/n) * O1z + 12*q1co*O1m +12 A1co =

23



Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

Załącznik 1 Obliczenie współczynników przenikania przegród.

Załącznik 2 Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego.

Załącznik 3 Określenie sprawności systemu grzewczego 

Załącznik 4 Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania c.w.u. 

Załącznik 5 Wyniki  obliczeń sezonowego zapotrzeb. na ciepło i  moc na ogrzewanie.

ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

Załącznik 1
Obliczenie współczynników przenikania ciepła dla przegród (U)

Grubość λ R

m W/m
2
*K m

2
*k/W

tynk cem-wap 0,015 0,820 0,02
cegła pełna 0,380 0,770 0,49
tynk cem-wap 0,015 0,820 0,02

Rsi+Rse 0,17
0,70 U = 1,43

tynk cem-wap 0,015 0,820 0,02
cegła pełna 0,520 0,770 0,68
tynk cem-wap 0,015 0,820 0,02

Rsi+Rse 0,17

0,88 U = 1,13

tynk cem 0,050 1,000 0,05
płyty pilśniowe porowate 0,007 0,180 0,04
żelbet 0,160 1,700 0,09
tynk cem-wap 0,015 0,820 0,02

Rsi+Rse 0,34

0,54 U= 1,85
papa asfaltowa 0,007 0,180 0,04
tynk cem 0,030 1,000 0,03
żelbet 0,160 1,700 0,09
tynk cem-wap 0,015 1,000 0,02

Rsi+Rse 0,14
0,32 U= 3,14

Nr typ Opis warstw
U

W/m
2
*K

dach

1
ściany 

zewnętrzne

2
ściany 

zewnętrzne 
piwnic

3
strop nad 
piwnicą

4
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

Załącznik nr 2

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego 

Lp. Pomieszczenia
Liczba pomieszczeń,  

lub kubatura m
3

Norma, m
3
/h 

lub krotność 

wymian h
-1

Strumień powietrza 

wentylacyjnego, 

m
3
/h

1 2 3 4 5

1 Łazienki 33 50 1 650

2 WC 0 30 0

2 Kuchnie 0 30 0

3 Kuchnie 33 70 2 310

3 960

4 Klatka schodowa 314 0,3 94

5 Piwnice 862 0,3 259

6 Poddasze 784 0,3 235

Ψ = 4 313

Razem budynek 

Ogółem
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

Załącznik 3

piece kaflowe

kotły gazowe bez 

zaworów 

termostatycznych

grzejniki 

elektryczne

1. Sprawność wytwarzania

ηg

2. Sprawność przesyłania 

ηd

3. Sprawność regulacji

ηe

4. Sprawność akumulacji

ηs

5. Sprawność instalacji

6.

wt

7.

wd

8. 50% 40% 10%
9.

10

Sprawności przyjęte na podstawie tabel z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
27 lutego 2015 w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 

budynku.

Określenie sprawności systemu grzewczego 

0,80 0,99

1,00 1,00

0,70 0,91

1,00 1,00

Przerwa na ogrzewanie w 

okresie tygodnia 1,00 1,00

Przerwa na ogrzewanie w 

ciągu doby 1,00 1,00

1,00

1,00

Procentowy udział źródeł

Sprawność całkowita 

Zapotrzebowanie ciepła 

QH*wd*wt/η  GJ/a 1728,28

0,64

0,56 0,90
η = ηg * ηd * ηe * ηs

0,87

1,00

0,77

1,00

0,67
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

Załącznik nr 4

Kwh/rok

1 Vcw = 1,6 dm3/ (m2*dzień)

2 Af = 1 607,35 m2

3 tR= 365 dni

4 kR= 0,90 -

5 cw= 4,19 kJ/(kg*K)

6 ρw= 1 000,00 kg/m³

7 θcw= 55 °C

8 θo= 10,00 °C

Qw,nd = 44 247,61 kWh/rok

Qw,nd = 159,29 GJ

10 ηw, tot = ηg *ηd * ηs * ηe = 0,66 -

11 67 247,25 kWh/rok

242,09 GJ

12 Vdsred=Af*Vcw= 2,572 m3/d

13 Vhsred=Vdsred/18= 0,14 m3/h

14 0,26 GJ/m3

15  qcw=Vhsred*Qcwj*kR*Nh*278= 35,11 kW

16 Vcw=Vdsred*(365*kR)= 844,8 m3

17 21 013,42 zł

18 Vcw*5,82 = 4 917,00 zł

19 25 930,42 zł

20 30,69 zł/m3

średnio piecyki gazowe
termy 
elektryczne

Sprawność wytwarzania ηg= 0,89 0,85 0,96

Sprawność przesyłu (dystrybucji) ηd= 0,80 0,80 0,80

Sprawność akumulacji ηs= 0,92 1,00 0,80

Sprawność wykorzystania ηe= 1,00 1,00 1,00

Nh= 3,35 60% 40%

QK,W = QW, nd/ηw, tot =

Sprawności przyjęte na podstawie tabel z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 w 
sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

Qw,nd = V cwi * Af * cw * ρw *(θcw -θo) * kR * tR/(1000*3600)

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby 

przygotowania ciepłej wody użytkowej

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą
wodę 

Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej
temperaturze powietrza

Liczba dni w roku

współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w
użytkowaniu ciepłej wody użytkowej

ciepło właściwe wody

gęstość wody 

temperatura ciepłej wody w zaworze czerpalnym

temperatura wody zimnej

9 Zapotrzebowanie na cieplo użytkowe

Sprawność instalacji c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie na energie końcową

Średnie dobowe zapotrzebowanie cwu w budynku

Średnie godzinowe zapotrzebowanie cwu

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 

1 m3 wody                                                                                                                         
Qcwj=cw*p*(θcw-θo)/(ηg*ηd)= 

Współczynnik nierównomierności 

rozbioru ciepłej wody

Max. moc cieplna 

Roczne zużycie cwu

Koszt przygotowanie cwu

Koszt wody zimnej przy cenie 5,82 zł

Sumaryczny koszt roczny cwu

Średni koszt 1 m3 cwu
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 1 a,b

Załącznik nr 5

mocy cieplnej, kW ciepła QH, GJ/a

67,05 453,77

68,62 469,12

124,44 949,33

142,35 1102,73

Obliczenia zapotrzebowania budynku na ciepło wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2009

stan istniejący

Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną wykonane zgodnie z normą PN-EN-12831:2006

Wyniki zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie wykonane przy pomocy programu PURMO 

OZC

Wariant 
Zapotrzebowanie

1

3

2
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