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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc

1. Dane identyfikacyjne budynku Budynek mieszkalny, wie lorodzinny 
ul.  Grota Roweckiego 28, 28 abc

w Sosnowcu

1.1 Rodzaj 
budynku

Budynek mieszkalny, wielorodzinny 1.2. Rok budowy 1949

1.3. Inwestor:

przy ulicy Grota Roweckiego 28, 28 abc ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc
1.5 Adres

koresp.: ul. Korczaka 7
41-200 Sosnowiec województwo śląskie

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonuj ącego audyt:

3.

mgr inż. Anna Gut, 90021213040, 43-190 Mikołów, ul. Plebiscytowa 63, tel. 513 635 293

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

1

2

3

5. Miejscowo ść Data wykonania opracowania 01.2014

6. Spis tre ści

1. Strona tytulowa.

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.

Mikołów

Dokumenty i dane źródlowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budowlanego budynku.

powiat Sosnowiec 

                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 koordynu jącego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podp is

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

(ew. uprawnienia)

1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 1.4. Adres budynku

MZBM-TBS Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc

2. Karta audytu energetycznego budynku *)

1. Konstrukcja/technologia budynku
2. Liczba kondygnacji

3. Kubatura części ogrzewanej                                                         [m3]

4. Powierzchnia budynku netto                                                         [m2]       

5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej                                [m2]

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

7. Liczba mieszkań
8. Liczba osób użytkujacych budynek
9. Sposób przygotowania ciepłej wody
10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku
11. Współczynnik kształtu A/V                                                             [l/m]
12. Inne dane charakteryzujace budynek

Stan przed 
termomodernizacją

Stan po 
termomodernizacji

1a Ściany zewnętrzne 0,83 0,24
1b Ściany zewnętrzne części usługowej 0,83 0,83
2 Ściany piwnic 0,83 0,24
3 Stropodach 2,96 0,20
4 Dach 2,93 0,20
5 Okna na klatkach schodowych 1,80 1,30
6 Okna na klatkach schodowych (stare) 3,20 1,30
7 Okna piwnic 3,20 1,80
8 Okna mieszkań 1,30 1,30
9 Okna lokali 2,00 2,00
10 Drzwi zewnętrzne do klatek schodowych 5,10 1,70
11 Drzwi zewnętrzne lokali 3,00 3,00

1. Sprawność wytwarzania (piece kaflowe) 0,80 0,80
2. Sprawność przesyłania (piece kaflowe) 1,00 1,00
3. Sprawność regulacji (piece kaflowe) 0,70 0,70
4. Sprawność akumulacji (piece kaflowe) 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
4. Charakterystyka systemu wentylacji

1. Rodzaj wentylacji grawitacyjna grawitacyjna
2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanały okna/kanały
3. Strumień powietrza wentylacyjnego                              [m3/h] 3 463 3 463
4. Liczba wymian                                                              [l/h] - -

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego             [kW] 176,52 65,51

2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu            [kW] 25,66 25,66

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

1 549,91 544,10

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

2 767,70 971,61

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

165,71 165,71

*) Dla całego budynku

5. Charakterystyka energetyczna budynku

0,33
-

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody  budowlane 
[W/m 2K]

3. Sprawno ści składowe systemu ogrzewania

indywidualny

Dane ogólne

tradycyjna murowana
3 / 2 + nieogrzewane piwnice

5 155

1 253,15

979,15
172 - lokale usługowe                        
102 - klatki schodowe

20
55

indywidualny
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc

6. - -

7. 116,47 40,89

8. 207,98 73,01

9. 613,55 215,39

1. 27,0 27,00

2. - -

3. 20,48 20,48

4. - -

5. 4,97 1,74

6. - -

530 936,19 61,2%

530 936,19 84 949,79

48 494,41

*) dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku
**) opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii
***) stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii

Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]

Opłata za ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie                        [zł]

Inne - opłata abonamentowa (p. kafl.)      [zł]

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu  przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego

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

Planowane koszty całkowite  [zł] Premia termomodernizacyjna [zł]

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc ***)                [zł]

Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej  [zł]

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc***)          [zł]

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

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m3rok]

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m3rok]

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m2rok]

6. Opłaty jednostkowe (obowi ązujące w dniu sporz ądzania audytu)

Opłata za 1 GJ energii na ogrzewanie (p. kafl.)**  [zł] 
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc

2. Karta audytu energetycznego budynku *)

1. Konstrukcja/technologia budynku
2. Liczba kondygnacji

3. Kubatura części ogrzewanej                                                         [m3]

4. Powierzchnia budynku netto                                                         [m2]       

5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej                                [m2]

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

7. Liczba mieszkań
8. Liczba osób użytkujacych budynek
9. Sposób przygotowania ciepłej wody
10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku
11. Współczynnik kształtu A/V                                                             [l/m]
12. Inne dane charakteryzujace budynek

Stan przed 
termomodernizacją

Stan po 
termomodernizacji

1 Ściany zewnętrzne 0,83 0,24
2 Ściany piwnic 0,83 0,24
3 Stropodach 2,96 0,20
4 Dach 2,93 0,20
5 Okna na klatkach schodowych 3,20 1,30
6 Okna mieszkań 1,30 1,30
7 Okna piwnic 3,20 1,80
8 Drzwi zewnętrzne klatek schodowych 5,10 1,70

1. Sprawność wytwarzania (piece kaflowe) 0,80 0,80
2. Sprawność przesyłania (piece kaflowe) 1,00 1,00
3. Sprawność regulacji (piece kaflowe) 0,70 0,70
4. Sprawność akumulacji (piece kaflowe) 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
4. Charakterystyka systemu wentylacji

1. Rodzaj wentylacji grawitacyjna grawitacyjna
2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanały okna/kanały
3. Strumień powietrza wentylacyjnego                              [m3/h] 2 905 2 905
4. Liczba wymian                                                              [l/h] - -

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego             [kW] 161,76 50,75

2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu            [kW] 23,37 23,37

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

1 436,28 430,47

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

2 564,79 768,70

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

157,56 157,56

*) Dla części mieszkalnej

55
indywidualny

5. Charakterystyka energetyczna budynku

3. Sprawno ści składowe systemu ogrzewania

indywidualny

Dane ogólne

tradycyjna murowana
3 / 2 + nieogrzewane piwnice

5 155

1 253,15

0,33
-

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody  budowlane 
[W/m 2K]

979,15
172 - lokale usługowe                        
102 - klatki schodowe

20
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc

6. - -

7. 125,10 37,49

8. 235,36 70,54

9. 659,02 197,52

1. 27,0 27,00

2. - -

3. 20,48 20,48

4. - -

5. 5,34 1,60

6. - -

530 936,19 66,0%

530 936,19 84 949,79

48 494,41

*) dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku
**) opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii
***) stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii

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

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m3rok]

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m3rok]

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m2rok]

6. Opłaty jednostkowe (obowi ązujące w dniu sporz ądzania audytu)

Opłata za 1 GJ energii na ogrzewanie (p. kafl.)**  [zł] 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc ***)                [zł]

Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej  [zł]

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc***)          [zł]

Opłata za ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie                        [zł]

Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]

Inne - opłata abonamentowa (p. kafl.)      [zł]

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu  przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego

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

Planowane koszty całkowite  [zł] Premia termomodernizacyjna [zł]
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc

2. Karta audytu energetycznego budynku *)

1. Konstrukcja/technologia budynku
2. Liczba kondygnacji

3. Kubatura części ogrzewanej                                                         [m3]

4. Powierzchnia budynku netto                                                         [m2]       

5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej                                [m2]

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

7. Liczba lokali
8. Liczba osób użytkujacych lokale
9. Sposób przygotowania ciepłej wody
10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku
11. Współczynnik kształtu A/V                                                             [l/m]
12. Inne dane charakteryzujace budynek

Stan przed 
termomodernizacją

Stan po 
termomodernizacji

1 Ściany zewnętrzne części usługowej 0,83 0,83
2 Okna części usługowej 2,00 2,00
3 Drzwi zewnętrzne części usługowej 3,00 3,00

1. Sprawność wytwarzania (piece kaflowe) 0,80 0,80
2. Sprawność przesyłania (piece kaflowe) 1,00 1,00
3. Sprawność regulacji (piece kaflowe) 0,70 0,70
4. Sprawność akumulacji (piece kaflowe) 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
4. Charakterystyka systemu wentylacji

1. Rodzaj wentylacji grawitacyjna grawitacyjna
2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanały okna/kanały
3. Strumień powietrza wentylacyjnego                              [m3/h] 557 557
4. Liczba wymian                                                              [l/h] - -

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego             [kW] 14,76 14,76

2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu            [kW] 2,29 2,29

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

113,63 113,63

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

202,91 202,91

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

8,15 8,15

*) Dla części usługowej

indywidualny

Dane ogólne

tradycyjna murowana
3 / 2 + nieogrzewane piwnice

712

1 253,15

-

172- lokale usługowe

2
4

indywidualny

0,33
-

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody  budowlane 
[W/m 2K]

3. Sprawno ści składowe systemu ogrzewania

5. Charakterystyka energetyczna budynku
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc

6. - -

7. 52,44 52,44

8. 93,64 93,64

9. 327,72 327,72

1. 27,0 27,00

2. - -

3. 20,48 20,48

4. - -

5. 2,65 2,65

6. - -

n/d n/d

n/d n/d

n/d

*) dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku

**) opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii

***) stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii

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

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m3rok]

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m3rok]

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m2rok]

6. Opłaty jednostkowe (obowi ązujące w dniu sporz ądzania audytu)

Opłata za 1 GJ energii na ogrzewanie (p. kafl.)**  [zł] 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc ***)                [zł]

Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej  [zł]

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc***)          [zł]

Opłata za ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie                        [zł]

Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]

Inne - opłata abonamentowa (p. kafl.)      [zł]

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu  przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego

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

Planowane koszty całkowite  [zł] Premia termomodernizacyjna [zł]
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc

3.

3.1. Dokumentacja projektowa:

- Inwentaryzacja techniczna wykonana na cele audytu

3.2. Inne dokumenty:

-

3.3. Data wizji lokalnej:
08.2014

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

- Obniżenie kosztów ogrzewania budynku poprzez zabiegi termmodernizacji.

-

3.5. Wkład własny na pokrycie kosztów termomodernizacji:

0,00 zł

Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz w ytyczne i 
uwagi inwestora

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

Kwota wkładu własnego wynosi 

Maksymalna kwota kredytu
Inwestor nie określił 
maksymalnej kwoty kredytu
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Audyt energetyczny budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a. Ogólne dane o budynku

prywatna spółdzielcza X komunalna
mieszkalny mieszk-usługowy X inny

wolnostojacy segmetowy X
bliżniak blok mieszkalny, wielorodzinny X

1949
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:

1 740,0 11 4

2 7 084 12 3/2 (+1)

3 5 155 13 2,95

4 979,15 14 55

5 102,00 15 20

6 - 16 20

7 - 17 0

8 172,0 18 0

9 1253,15 19 20

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

Powierzchnia użytkowa ogrzewanej części 
budynku              [m²]

Liczba pom z WC w łazience

Budynek podpiwniczony Liczba pom. z WC osobno

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na 
poddaszu użytkowym                        [m2] 

Liczba pom. o powierzhni <50 m2

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych w 
piwnicy                                                      [m2]  
podać przeznaczenie pomieszczeń

Liczba pom. o powierzhni 50-100 m2

Powierzchnia  lokali użytkowych i pomieszczeń 
ogrzewanych niemieszkalnych      [m2]

Liczba pom. o powierzchni >100 m2

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, loggi i galerii                     
[m3]

Wysokość kondygnacji w świetle     [m]

Powierzchnia użytkowa mieszkań 1)     [m2] Liczba osób

Pow. korytarzy i klatek                             [m2] Liczba mieszkań

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

Rok budowy

Własno ść
Przeznaczenie budynku

Adres 41-200 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc

Budynek
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4.b. Szkic budynku
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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

4e. Charakterystyka systemu ogrzewania

4.f. Charakterystyka instalacji cieplnej wody u żytkowej

Lp.

1.

2.

3.

4.

4.g. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp.

1.

2.

Rodzaj danych Dane w stanie istniej ącym

Rodzaj wentylacji grawitacyjna 

Strumień powietrza wentylacyjnego m3/h 3463

Piony i ich izolacja -

Opomiarowanie wodomierze mieszkaniowe - woda zimna

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

-

System ogrzewania w budynku jest indywidualny. Mieszkańcy posiadają ogrzewanie węglowe - piece kaflowe. 
Systemy te są sprawne, nie przewiduje się modernizacji.

Rodzaj danych Dane w stanie istniej ącym

Rodzaj instalacji c.w.u. przygotowywana indywidualnie 

System c.w.u. indywidualny - przepływowe podgrzewacze gazowe.

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

2 767,7

6.

Taryfa opłat (z VAT)
0,00
27,00

-

Moc cieplna (łącznie dla c.o. i c.w.u.)                              202,18

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

1549,91

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła 116,46

Budynek usługowo - mieszkalny (wielorodzinny), składa się z trzech segmentów, przy czym niniejsze opracowanie 
dotyczy segmentu wschodniego (28 a,b,c) oraz środkowego (28) przedmiotowego budynku. Segment wschodni 
posiada dwie kondygnacje nadziemne, segment środkowy posiada trzy kondygnacje nadziemne. Budynek jest w 
całości podpiwniczony. W segmencie środkowym, w części pierwszej kondygnacji nad piwnicami znajdują się 
lokale usługowe, w pozostałej części pierwszej kondygnacji oraz na kondygnacji drugiej i trzeciej znajdują się 
lokale mieszkalne. W segmencie wschodnim znajdują się lokale mieszkalne. W audycie występują trzy karty 
audytu - osobno dla części mieszkalnej, części użytkowej oraz kumulacyjnie dla całego budynku (przy czym należy 
zaznaczyć, że obliczenia kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jak i premii termomodernizacyjnej 
odnoszą się wyłącznie do części mieszkalnej). Ściany zewnętrzne murowane z bloków PGS gr. 38 cm, 
otynkowane obustronnie. Ściany zewnętrzne piwnic murowane z bloków PGS gr. 38 cm. Stropy 
międzykondygnacyjne żelbetowe. Budynek w segmencie wschodnim wieńczy dach w konstrukcji żelbetowej kryty 
papą asfaltową. Segment środkowy wieńczy stropodach wentylowany.

Rodzaj danych
Dane w stanie 

istniej ącym

Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.) 176,52

Stolarka okienna mieszkań oraz klatek schodowych jest w większości wymieniona na nową z PCW.  Okna piwnic 
stare, nieszczelne, zniszczone. Drzwi zewnętrzne do klatek wymagają wymiany na nowe, o lepszych parametrach.
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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 istniej ącego budynku i mo żliwo ści poprawy zawiera poni ższa tabela

Lp.

1

Przegrody zewn ętrzne  mają niezadowalające 
wartości współczynnika przenikania 

1 ciepła U [W/m2K]  - dla stropodachu i dachu R ≥ 5,0
- ściany zewnętrzne U= 0,83
- ściany zewnętrzne lokali usługowych U= 0,83
- ściany piwnic U= 0,83
- dach U= 2,93
- stropodach U= 2,96
Okna  

2 U = 1,30

U = 3,20

U = 3,20
U = 1,30

U = 5,10

Wentylacja grawitacyjna  - nie stwierdza się zbyt
3

Ogrzewanie  - system ogrzewania w budynku jest
4

Ciepła woda u żytkowa  - przygotowywana indywidualnie
5

Wentylacja grawitacyjna działa poprawnie         
i nie wymaga modernizacji. małego przewietrzania. W okresie zimowym nie występuje 

nadmierny napływ zimnego powietrza.

Systemy do podgrzania wody użytkowej są 
sprawne, nie przewiduje się modernizacji.

indywidualny. Poszczególne systemy węglowe są sprawne.
Nie przewiduje się modernizacji.

w przepływowych podgrzewaczach gazowych.

2 3

Docieplić przegrody zewnętrzne, dach i 
stropodach:

W części mieszkalnej wymienione są na nowe z 
PCW

Okna na klatce schodowej (stare, zniszczone)

 - dla ścian R ≥ 4,0

Okna piwnic (stare, zniszczone)

W audycie nie rozpatruje się usprawnienia 
dotyczącego modernizacji przegród części 
usługowej.

Okna zewnętrzne mieszkań i na klatkach 
schodowych w części wymienione o 
dobrych parametrach, nie przewiduję się 
wymiany. Jedynie okna piwnic i część okien 
na klatkach schodowych należy wymienić. 
Drzwi zewnętrzne klatek schodowych ze 
względu na swój stan, również wymagają 
wymiany na nowe o lepszych parametrach.

Drzwi zewnętrzne do klatek schodowych
Okna na klatce schodowej

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 dachu, stropodachu i ścian zewnętrznych. Stolarka okienna mieszkań i klatek schodowych jest w 
większości wymieniona na nową z PCW. Stolarka okienna piwnic stara, drewniana, zniszczona. Drzwi 
zewnętrzne o słabych parametrach technicznych, wymagana wymiana na nowe.

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

System c.w.u. indywidualny - przepływowe podgrzewacze gazowe.

Chrakterystyka stanu istniejacego Mo żliwosci i sposób poprawy
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6.

L.p.

1

1.

2.

3.

4

5

6

7
Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie i 
infiltracje przez drzwi zewnętrzne.

Wymiana drewnianych drzwi zewnętrznych na 
nowe.

Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie 
przez ściany zewnętrzne.

Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie 
przez dach.

Ocieplenie dachu.

Ocieplenie ścian zewnętrznych.

Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie 
przez ściany piwnic.

Ocieplenie ścian piwnic.

Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie i 
infiltracje przez okna piwnic.

Wymiana okien w piwnicach na nowe z PWC.

Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie 
przez stropodach.

Ocieplenie stropodachu.

Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie i 
infiltracje przez okna na klatkach schodowych.

Wymiana okien klatek schodowych na nowe z 
PWC.

Wykaz rodzajów usprawnie ń i przedsi ęwzięć termomodernizacyjmnych wybranych na 
podstawie oceny stanu technicznego

Rodzaj usprawnie ń lub przedsi ęwzięć Sposób realizacji

2 3
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7.

7.1.

L.p.
1

1.

2.

6.

Uwagi:

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

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

3.

4.
Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez 
przenikanie i infiltrację przez okna piwnic.

Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO na 
bazie styropianu.

Ocieplenie ścian piwnic w systemie BSO na bazie 
polistyrenu ekstrudowanego na granicy przemarzania, 
wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów.

Usprawnienie dotyczące mniejszenia strat przez 
przenikanie i infiltrację przez drzwi zewnętrzne 
klatek schodowych.

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe.

Wymiana okien piwnicznych na nowe z PCW.

5.
Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez 
przenikanie i infiltrację przez okna klatek 
schodowych.

Wymiana okien klatek schodowych na nowe z PCW.

Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez 
przenikanie ciepła przez stropodach.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez  
wykonanie podłogi na legarach, pomiędzy którymi 
ułożone zostaną płyty z wełny mineralnej.    

Określenie optymalnego wariantu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego

Wskazanie rodzajów usprawnie ń termomodernizacyjnych dotycz ących zmniejszenia zapotrzebowania na 
ciepło

Rodzaj usprawnie ń lub przedsi ęwzięć Sposób realizacji
2 3

Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez 
przenikanie ciepła przez dach.

Ocieplenie dachu pełnego poprzez ułożenie 
styropianu laminowanego papą.
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7.2. Ocena opłacalno ści i wyboru usprawnie ń dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez

       przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogr zanie 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

dla przegród zewnętrznych 3 797,8 3 797,8

dla ścian i okien piwnic 2 029,8 2 029,8

O0m, O1m, ** 0,00 0,00 zł/(MW.mc)

O0z, O1z, 45,00 45,00 zł/GJ

Ab0, Ab1, 0,00 0,00 zł/m-c

O0m, O1m, ** 0,00 0,00 zł/(MW.mc)

O0z, O1z, 27,00 27,00 zł/GJ

Ab0, Ab1, 0,00 0,00 zł/m-c

*  liczbę stopniodni przyjęto dla Katowic 

**

ceny dla ogrzewania piecami kaflowymi (ogrzewanie)

opłaty związane z eksploatacją i 
konserwacją 

W taryfach, z których korzystają mieszkańcy opłata stała nie występuje.

Do obliczeń stopniodni dla ścian i okien piwnic przyjęto tw0=120C, na podstawie obliczeń w programie OZC.

Wyszczególnienie jedn.

two

tzo

ceny dla ogrzewania gazowego (ciepła woda)

Sd 
* dzień.K.a
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 1065,5 m2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawni enia A kosz  = 1118,8 m2

Opis wariantów usprawnienia

0,040 W/mK .  

Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: 
wariant 1: o grubości warstwy spełniające wymogi WT 2014
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 3,00 3,50 4,00

3 m2.K/W 1,21 4,21 4,71 5,21

4 GJ/a 289,8 83,1 74,3 67,2

5 MW 0,035 0,010 0,009 0,008

6 zł/a 5 580 5 818 6 011

7 zł/m2 210,00 220,00 230,00

8 zł 234 952 246 140 257 328

9 lata 42,1 42,3 42,8

10 W/m2.K 0,83 0,24 0,21 0,19

Podstawa przyj ętych warto ści NU 

Koszt : 234 952 zł SPBT= 42,1 lat

Opór cieplny R

U0, U1

Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1m2 wg średnich cen rynkowych.

Wybrany wariant :  1

Q0U, Q1u = 8,64.10-5.Sd.A/R

qoU, q1U = 10-6. A/(tw0-tz0)/R

Roczna oszcz ędność kosztów  ∆Oru = (x0*Q0U*O0z- 
x1*Q1U*O1z)+12*(y0*qoUOm-y1*q1U*Om)+12*(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  N U

SPBT= NU/∆Oru

Grubo ść dodatkowej warstwy izolacji termicznej;                                                              
g=

Zwiększenie oporu cieplnego ∆R

7.2.1. Ocena opłacalno ści i wybór wariantu zmniejszaj ącego straty                     
ciepła przez przenikanie

Przegroda

ściany zewnętrzne

Dane:

Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO z użyciem styropianu o współczynniku 
przewodności λ≤

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniej ący

Warianty
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 72,3 m2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawni enia A kosz  = 228,3 m2

Opis wariantów usprawnienia

0,038 W/mK .  

Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: 
wariant 1: o grubości warstwy spełniającej wymogi WT 2014
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 0,11 0,13 0,15

2 m2.K/W 2,89 3,42 3,95

3 m2.K/W 1,21 4,10 4,63 5,15

4 GJ/a 10,5 3,1 2,7 2,5

5 MW 0,002 0,001 0,000 0,000

6 zł/a 200 210 217

7 zł/m2 290,00 305,00 320,00

8 zł 66 210 69 635 73 059

9 lata 330,8 332,2 336,4

10 W/m2.K 0,83 0,24 0,22 0,19

Podstawa przyj ętych warto ści NU 

Koszt : 66 210 zł SPBT= 330,8 lat

SPBT= NU/∆Oru

U0, U1

Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1m2 wg średnich cen rynkowych. Cena obejmuje również wykonanie 
wykopów wokół budynku, co jest niezbędne do prawidłowego ułożenia izolacji do granicy przemarzania 
przegrody.

Wybrany wariant :  1

Opór cieplny R

Q0U, Q1u = 8,64.10-5.Sd.A/R

qoU, q1U = 10-6. A/(tw0-tz0)/R

Roczna oszcz ędność kosztów  ∆Oru = (x0*Q0U*O0z- 
x1*Q1U*O1z)+12*(y0*qoUOm-y1*q1U*Om)+12*(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  N U

Grubo ść dodatkowej warstwy izolacji termicznej;                                                              
g=

Zwiększenie oporu cieplnego ∆R

7.2.2. Ocena opłacalno ści i wybór wariantu zmniejszaj ącego straty                     
ciepła przez przenikanie

Przegroda

ściany piwnic

Dane:

Przewiduje się ocieplenie ścian piwnic do poziomu 1,0 m poniżej gruntu (granica przemarzania) w systemie BSO 
z użyciem polistyrenu ekstrudowanego o współczynniku przewodności λ≤

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniej ący

Warianty
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 440,0 m2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawni enia A kosz  = 431,2 m2

Opis wariantów usprawnienia

λ≤ 0,040 W/mK .  

Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: 
wariant 1: o grubości warstwy spełniającej wymogi WT 2014
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 0,19 0,21 0,23

2 m2.K/W 4,75 5,25 5,75

3 m2.K/W 0,34 5,09 5,59 6,09

4 GJ/a 423,5 28,4 25,8 23,7

5 MW 0,052 0,003 0,003 0,003

6 zł/a 10 668 10 736 10 793

7 zł/m2 220,00 230,00 240,00

8 zł 94 864 99 176 103 488

9 lata 8,9 9,2 9,6

10 W/m2.K 2,93 0,20 0,18 0,16

Podstawa przyj ętych warto ści NU 

Koszt : 94 864 zł SPBT= 8,9 lat

SPBT= NU/∆Oru

U0, U1

Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1m2 wg średnich cen rynkowych.

Wybrany wariant :  1

Opór cieplny R

Q0U, Q1u = 8,64.10-5.Sd.A/R

qoU, q1U = 10-6. A/(tw0-tz0)/R

Roczna oszcz ędność kosztów  ∆Oru = (x0*Q0U*O0z- 
x1*Q1U*O1z)+12*(y0*qoUOm-y1*q1U*Om)+12*(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  N U

Grubo ść dodatkowej warstwy izolacji termicznej;                                                              
g=

Zwiększenie oporu cieplnego ∆R

7.2.3. Ocena opłacalno ści i wybór wariantu zmniejszaj ącego straty                     
ciepła przez przenikanie

Przegroda

dach

Dane:

Przewiduje się ocieplenie dachu poprzez ułożenie izolacji ze styropapy o współczynniku przewodności: 

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniej ący

Warianty
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 300,0 m2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawni enia A kosz  = 294,0 m2

Opis wariantów usprawnienia

0,040 W/mK .  

Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: 
wariant 1: o grubości warstwy spełniającej wymogi WT 2014
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 0,19 0,21 0,23

2 m2.K/W 4,75 5,25 5,75

3 m2.K/W 0,34 5,09 5,59 6,09

4 GJ/a 291,5 19,3 17,6 16,2

5 MW 0,036 0,002 0,002 0,002

6 zł/a 7 348 7 395 7 434

7 zł/m2 270,00 280,00 290,00

8 zł 79 380 82 320 85 260

9 lata 10,8 11,1 11,5

10 W/m2.K 2,96 0,20 0,18 0,16

Podstawa przyj ętych warto ści NU 

Koszt : 79 380 zł SPBT= 10,8 lat

SPBT= NU/∆Oru

U0, U1

Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1m2 wg średnich cen rynkowych.

Wybrany wariant :  1

Opór cieplny R

Q0U, Q1u = 8,64.10-5.Sd.A/R

qoU, q1U = 10-6. A/(tw0-tz0)/R

Roczna oszcz ędność kosztów  ∆Oru = (x0*Q0U*O0z- 
x1*Q1U*O1z)+12*(y0*qoUOm-y1*q1U*Om)+12*(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  N U

Grubo ść dodatkowej warstwy izolacji termicznej;                                                              
g=

Zwiększenie oporu cieplnego ∆R

7.2.4. Ocena opłacalno ści i wybór wariantu zmniejszaj ącego straty                     
ciepła przez przenikanie

Przegroda

stropodach 

Dane:

Przewiduje się ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wykonanie podłogi na legarach, pomiędzy którymi 
ułożone zostaną płyty z wełny mineralnej o  współczynniku przewodności λ≤            

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniej ący

Warianty
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powierzchnia okien A ok = 9,11 m2

Vnom= Ψ.  = 415 m3/h V obl  = Ψ * Cm

Cw= 1

Opis wariantów usprawnienia

wariant 1 : okna z PCW U= 1,8 a= 0,8

wariant 2: okna z PCW U= 1,6 a= 0,8

wariant 3: okna z PCW U= 1,4 a= 0,8

1 2 2

1 W/m2.K 3,20 1,8 1,6 1,4

Cr - 1,1 1,00 1,00 1,00
Cm - 1,3 1,00 1,00 1,00

3 GJ/a 5,1 2,9 2,6 2,2

4 GJ/a 27,3 24,8 24,8 24,8

5 GJ/a 32,4 27,6 27,3 27,0

6 MW 0,0009 0,0005 0,0005 0,0004

7 MW 0,0059 0,0045 0,0045 0,0045

8 MW 0,0068 0,0050 0,0050 0,0049

9 zł/rok 127 136 145

10 zł 10 021 11 843 13 665

11 zł - - -

12 lata 78,70 87,10 94,50

Podstawa przyj ętych warto ści NU 

9,1 m2 okien* 1100 zł/m2 = 10 021 zł

9,1 m2 okien* 1300 zł/m2 = 11 843 zł

9,1 m2 okien* 1500 zł/m2 = 13 665 zł

Koszt : 10 021 zł SPBT= 78,7 lat

7.2.5. Ocena opłacalno ści i wybór wariantu przedsi ęwzięcia polegaj ącego na 
wymianie okien.

Przedsi ęwzięcie

wymiana okien piwnic

Dane:

Usprawnienie obejmuje wymianę stolarki okiennej piwnic na nową  bardziej szczelną.

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniej ący
Warianty

Wspólczynnik przenikania okien                            U

2 Wspólczynniki korekcyjne dla wentylacji            

8,64*10-5*Sd*Aok*U

2,94*10-5*Cr*Cw*Vnom*Sd

Q0, Q1 = (3) + (4)

10-6*Aok*(tw0-tz0)*U

3,4*10-7*V obl  *(tw0-tz0)

q0, q1 = (6) + (7)

wariant 2 : wymiana okien (U=1,6)

wariant 3 : wymiana okien (U=1,4)

Wybrany wariant : 1

Roczna oszcz ędność kosztów                                                                            
∆Oru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Koszt wymiany okien     N ok

Koszt modernizacji wentylacji N w

SPBT = (Nok+Nw)/∆Oru

Ceny jednostkowe wymiany stolarki okiennej 1m2 przyjęto wg średnich cen rynkowych.

wariant 1: wymiana okien (U=1,8)
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powierzchnia okien A ok = 5,20 m2

Vnom= Ψ.  = 90 m3/h V obl  = Ψ * Cm

Cw= 1

Opis wariantów usprawnienia

wariant 1 : okna z PCW U= 1,3 a= 0,7

wariant 2: okna z PCW U= 1,2 a= 0,7

wariant 3: okna z PCW U= 1,1 a= 0,7

1 2 2

1 W/m2.K 3,20 1,3 1,2 1,1

Cr - 1,1 1,00 1,00 1,00
Cm - 1,3 1,00 1,00 1,00

3 GJ/a 5,5 2,2 2,0 1,9

4 GJ/a 5,9 5,4 5,4 5,4

5 GJ/a 11,4 7,6 7,4 7,3

6 MW 0,0007 0,0003 0,0002 0,0002

7 MW 0,0016 0,0012 0,0012 0,0012

8 MW 0,0023 0,0015 0,0015 0,0015

9 zł/rok 102 107 111

10 zł 7 800 8 840 9 880

11 zł - - -

12 lata 76,40 82,90 88,80

Podstawa przyj ętych warto ści NU 

5,2 m2 okien* 1500 zł/m2 = 7 800 zł

5,2 m2 okien* 1700 zł/m2 = 8 840 zł

5,2 m2 okien* 1900 zł/m2 = 9 880 zł

Koszt : 7 800 zł SPBT= 76,4 lat

2 Wspólczynniki korekcyjne dla wentylacji            

7.2.6. Ocena opłacalno ści i wybór wariantu przedsi ęwzięcia polegaj ącego na 
wymianie okien.

Przedsi ęwzięcie

wymiana okien klatek schodowych

Dane:

Usprawnienie obejmuje wymianę stolarki okiennej piwnic na nową  bardziej szczelną.

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniej ący
Warianty

q0, q1 = (6) + (7)

Wspólczynnik przenikania okien                            U

8,64*10-5*Sd*Aok*U

2,94*10-5*Cr*Cw*Vnom*Sd

Q0, Q1 = (3) + (4)

10-6*Aok*(tw0-tz0)*U

3,4*10-7*V obl  *(tw0-tz0)

wariant 2 : wymiana okien (U=1,2)

wariant 3 : wymiana okien (U=1,1)

Wybrany wariant : 1

Roczna oszcz ędność kosztów                                                                            
∆Oru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Koszt wymiany okien     N ok

Koszt modernizacji wentylacji N w

SPBT = (Nok+Nw)/∆Oru

Ceny jednostkowe wymiany stolarki okiennej 1m2 przyjęto wg średnich cen rynkowych.

wariant 1: wymiana okien (U=1,3)
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powierzchnia drzwi A ok = 19,21 m2

Vnom= Ψ.  = 90 m3/h V obl  = Ψ * Cm

Cw= 1

Opis wariantów usprawnienia

wariant 1 : drzwi U= 1,7 a= 0,8

wariant 2: drzwi U= 1,5 a= 0,8

wariant 3: drzwi U= 1,3 a= 0,8

1 2 2

1 W/m2.K 5,10 1,70 1,50 1,30

Cr - 1,1 1,00 1,00 1,00
Cm - 1,3 1,00 1,00 1,00

3 GJ/a 32,1 10,7 9,5 8,2

4 GJ/a 11,1 10,1 10,1 10,1

5 GJ/a 43,2 20,8 19,5 18,3

6 MW 0,0039 0,0013 0,0012 0,0010

7 MW 0,0016 0,0012 0,0012 0,0012

8 MW 0,0055 0,0025 0,0024 0,0022

9 zł/rok 606 640 674

10 zł 28 815 32 657 36 499

11 zł - - -

12 lata 47,60 51,00 54,20

Podstawa przyj ętych warto ści NU 

19,2 m2 okien* 1500 zł/m2 = 28 815 zł

19,2 m2 okien* 1700 zł/m2 = 32 657 zł

19,2 m2 okien* 1900 zł/m2 = 36 499 zł

Koszt : 28 815 zł SPBT= 47,6 lat

wariant 2 : wymiana drzwi (U=1,50)

wariant 3 : wymiana drzwi (U=1,30)

Wybrany wariant : 1

Roczna oszcz ędność kosztów                                                                            
∆Oru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Koszt wymiany okien     N ok

Koszt modernizacji wentylacji N w

SPBT = (Nok+Nw)/∆Oru

Ceny jednostkowe wymiany drzwi 1m2 przyjęto wg średnich cen rynkowych.

wariant 1: wymiana drzwi (U=1,70)

q0, q1 = (6) + (7)

Wspólczynnik przenikania drzwi                                              
U

8,64*10-5*Sd*Aok*U

2,94*10-5*Cr*Cw*Vnom*Sd

Q0, Q1 = (3) + (4)

10-6*Aok*(tw0-tz0)*U

3,4*10-7*V obl  *(tw0-tz0)

2 Wspólczynniki korekcyjne dla wentylacji            

7.2.7. Ocena opłacalno ści i wybór wariantu przedsi ęwzięcia polegaj ącego na 
wymianie drzwi.

Przedsi ęwzięcie

wymiana drzwi zewnętrznych

Dane:

Usprawnienie obejmuje wymianę drzwi na nowe bardziej szczelne.

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniej ący
Warianty
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Lp.
Planowane koszty 

robót, zł
SPBT lata

1 3 4

1 94 864 8,9

2 79 380 10,8

3 234 952 42,1

4 28 815 47,6

5 7 800 76,4

6 10 021 78,7

7 66 210 330,8

Uwagi:

7.2.8. Zestawienie optymalnych usprawnie ń i przedsi ęwzięć w kolejno ści rosn ącej warto ści SPBT
Rodzaj i zakres usprawnienia 

termomodernizacyjnego
2

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie ścian piwnic

Wymiana drzwi zewnętrznych

Wymiana okien piwnic

Ocieplenie dachu

Wymiana okien klatek schodowych
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Dane: Q0co= 2 767,70 GJ/a wt0= 1,00 wd0= 1,00 η0= 0,56

1 ηw = 0,80 ηw = 0,80

2 ηp= 1,00 ηp = 1,00

3 ηr = 0,70 ηr = 0,70

4 ηe= 1,00 ηo = 1,00
5 η = 0,56 η = 0,56

6 wt = 1,00 wt = 1,00

7 wd = 1,00 wd = 1,00

Ocena proponowanego przedsi ęwzięcia

Lp. jedn.

1 -

2 -

3 -

4 zł/a

5 zł

6 lataSPBT -

Całkowita oszczędność kosztów -

Koszt przedsięwzięcia                                Nco -

Uwzględnienie przerw tygodniowych             wt 1,00 1,00

Uwzględnienie przerw dobowych i podzielników 
kosztów                                                     wd

1,00 1,00

uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby - 

Omówienie Stan istniej ący Stan po modern.

Sprawność całkowita systemu grzewczego    η 0,56 0,56

uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia - 

7.2.9. Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego poprawiaj ącego 
sprawno ść systemu grzewczego

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

W tabeli poniżej zestawiono współczynniki sprawności w stanie istniejącym.

Lp. Rodzaj usprawnienia
Współczynniki sprawno ści

przed po
wytwarzanie ciepła - bez zmian

przesyłanie ciepła 

regulacja systemu ogrzewania   

wykorzystanie ciepła
sprawność całkowita systemu
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Niniejszy rodział obejmuje:

a. określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych
b.

c. wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.3.1. Określenie wariantów przesi ęwzięć termomodernizacyjnych

-

-

- ściany zewnętrzne - ocieplenie ścian zewnętrznych

- drzwi zewnętrzne - wymiana drzwi zewnętrznych

- okna klatek schodowych - wymiana okien klatek schodowych

- okna piwnic - wymiana okien piwnic

- ściany piwnic - ocieplenie ścian piwnic

1 2 3 4 5 6 7

1 X X X X X X X

2 X X X X X X

3 X X X X X

4 X X X X

5 X X X

6 X X

7 X

drzwi zewnętrzne

ściany piwnic

Do analizy przyjęto następujące warianty usprawnień:

Zakres

ściany zewnętrzne

okna piwnic

stropodach

okna klatek schodowych

Nr wariantu

7.3. Wybór optymalnego wariantu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego

dach

ocenę wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych pod 
względem spełnienia wymagań ustawowych

W tabeli poniżej zastosowano następujące skrótowe określenia 
usprawnień zestawionych w punkcie 7.3.3. 

stropodach - ocieplenie stropodachu

dach - ocieplenie dachu
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1 2 3 4 5 6 7

1
Sezonowe 
zapotrzebowanie 
ciepła na ogrzewanie       

 Qco GJ 1 549,91 544,10 554,49 556,54 560,06 582,81 806,09 1 106,81

2
Zapotrzebowanie 
mocy na ogrzewanie                                               

 qco kW 176,52 65,51 66,75 66,98 67,38 69,99 95,18 128,36

7
Roczny koszt ciepła na 
ogrzewanie                                                         

Oco zł 74 727,80 26 233,39 26 734,34 26 833,18 27 002,89 28 099,77 38 865,05 53 364,05

8
Zapotrzebowanie 
ciepła dla cwu z 
uwzgl. sprawności                    

 Qcw GJ 165,71 165,71 165,71 165,71 165,71 165,71 165,71 165,71

9
Zapotrzebowanie 
mocy na c.w.u                                   

qcw kW 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66 25,66

10
Sumaryczne zużycie 
ciepła na ogrzewanie i 
ciepłą wodę                

Q GJ 2 933,41 1 137,32 1 155,87 1 159,53 1 165,82 1 206,44 1 605,16 2 142,16

11

Procentowa 
oszczędność ciepła w 
stosunku do stanu 
istniejącego

∆Q/
Q

% - 61,2% 60,6% 60,5% 60,3% 58,9% 45,3% 27,0%

12
Sumaryczne 
zapotrzebowanie 
mocy 

q kW 202,18 91,17 92,41 92,64 93,04 95,65 120,84 154,02

13
Oszczędność kosztu w 
stosunku do stanu 
istniejącego

∆Qr zł - 48 494,41 47 993,46 47 894,63 47 724,91 46 628,04 35 862,75 21 363,75

14
Koszt wykonania 
modernizacji             

Nw zł - 522 041,47 zł 455 831,57 zł 445 810,57 zł 438 010,57 zł 409 195,57 zł 174 244,00 zł 94 864,00 zł

15
Koszt audytu i inne 
koszty                  

 Na zł - 8 894,72 zł 8 894,72 zł 8 894,72 zł 8 894,72 zł 8 894,72 zł 8 894,72 zł 8 894,72 zł

16 Koszt całkowity                           N zł - 530 936,19 zł 464 726,29 zł 454 705,29 zł 446 905,29 zł 418 090,29 zł 183 138,72 zł 103 758,72 zł

7.3.2. Obliczenie oszcz ędności energii i kosztów dla wariantów przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego

wariant

0,56

1,00

1976,45

100,0%

1439,45

0,56

1,00

4
Sprawność systemu 
ogrzewania                                                                     

 η -

Lp

3 Udział żródeł ciepła

6

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

Oco GJ

wd -węgiel 5
Współczynnik przerw 
dobowych            

węgiel 0,56 0,56 0,56 0,56

paliwo Jedn

węgiel % -

stan istn.

1,00

węgiel 971,612767,70 990,16 993,82 1000,11 1040,73

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,56 0,56
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Lp.

[zł] [zł] [%] [zł] [zł] [zł]

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9.

● dach
● stropodach

1 ● ściany zewnętrzne 530 936,19 48 494,41 61,2% 0,00 0% 106 187,24 84 949,79 96 988,82
● drzwi zewnętrzne 530 936,19 100%
● okna klatek 
schodowych
● okna piwnic
● ściany piwnic

● dach
● stropodach

2 ● ściany zewnętrzne 464 726,29 47 993,46 60,6% 0,00 0% 92 945,26 74 356,21 95 986,93
● drzwi zewnętrzne 464 726,29 100%
● okna klatek 
schodowych● okna piwnic

● dach
● stropodach

3 ● ściany zewnętrzne 454 705,29 47 894,63 60,5% 0,00 0% 90 941,06 72 752,85 95 789,25
● drzwi zewnętrzne 454 705,29 100%

● dach
4 ● stropodach
● ściany zewnętrzne 446 905,29 47 724,91 60,3% 0,00 0% 89 381,06 71 504,85 95 449,82
● drzwi zewnętrzne 446 905,29 100%

● dach
5 ● stropodach
● ściany zewnętrzne 418 090,29 46 628,04 58,9% 0,00 0% 83 618,06 66 894,45 93 256,07

418 090,29 100%

● dach
6 ● stropodach

183 138,72 35 862,75 45,3% 0,00 0% 36 627,74 29 302,20 71 725,50
183 138,72 100%

● dach
7

103 758,72 21 363,75 27,0% 0,00 0% 20 751,74 16 601,40 42 727,50
103 758,72 100%

● okna klatek 
schodowych

Premia termomodernizacyjna

20% kredytu
16% kosztów 
całkowitych

Dwukrotno ść 
rocznej 

oszcz ędności 
kosztów energii

[zł,%]

[zł,%]

6.

7.3.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu prz edsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant przedsi ęwzięcia 
termomodernizacyjnego

Planowane 
koszty 

całkowite

Roczna 
oszcz ędność 

kosztów 
energii

Procentowa 
oszcz ędność 
zapotrzebo-               

wania na energi ę (z 
uwzgl ędnieniem 

sprawno ści 
całkowitej)

Optymalna kwota  kredytu
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7.3.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego

●

●

●

●

●

●

●

Przedsięwzięcie to spełnia warunki narzucone przez Inwestora oraz Ustawę Termomodernizacyjną:
1.

61,2%

2.
 84 949,79 zł

i stanowi ona 16% kosztów całkowitych

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

Oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 
Wartość ta spełnia wymogi ustawowe (min. 25% oszczędności).

Premia termomodernizacyjna wyniesie 

okna klatek schodowych-  wymiana okien klatek schodowych na nowe z PCW

ściany zewn ętrzne piwnic  - ocieplenie ścian piwnic w systemie BSO do granicy przemarzania, tj. ok. 1,0m 
poniżej poziomu gruntu

dach - ocieplenie dachu  styropapą

ściany zewn ętrzne - ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO

stropodach - ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wykonanie podłogi na legarach, pomiędzy którymi 
ułożone zostaną płyty z wełny mineralne

drzwi zewn ętrzne  - wymiana drzwi zewnętrznych klatek schodowych na nowe

okna piwnic-  wymiana okien piwnic na nowe z PCW
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8. 

8.1. Opis robót

1

2

3

4

5

6

7

Chrakterystyka finansowa

8.2. 

Kalkulowany koszt robót wyniesie: 530 936,19 zł

Kredyt bankowy: 530 936,19 zł

Premia termomodernizacyjna wyniesie: 84 949,79 zł
Czas zwrotu nakładów SPBT 10,9 lat

Koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni u żytkowej
8.3. a) dla stanu istniejacego

O0co = 74 727,80 zł

4,97 zł

b) dla stanu po modernizacji
O1co = 26 233,39 zł

1,74 zł

Dalsze działania 
8.4.

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 przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego 
przewidzianego do realizacji

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące 
prace:

Ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez ułożenie poprzez wykonanie podłogi na legarach, 
pomiędzy którymi ułożone zostaną płyty z wełny mineralnej o grubości 19 cm (λ=0,040)

Ocieplenie dachu poprzez ułożenie od strony zewnętrznej (wierzchniej) styropianu laminowanego 
papą o grubości 19 cm (λ=0,040)

Wymiana okien w piwnicach na nowe z PCW o U=1,80 W/m2K.

Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO na bazie styropianu o grubości 12 cm (λ=0,040).

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe z PCW o U=1,70 W/m2K.

Wymiana okien klatek schodowych na nowe z PCW o U=1,30 W/m2K.

K0co = O0co/(P*12) =

K1co = O1co/(P*12) =

Ocieplenie ścian piwnic w systemie BSO na bazie polistyrenu ekstrudowanego o grubości 11 cm 
(λ=0,038) do granicy przemarzania, tj. 1,0 m poniżej poziomu gruntu, wraz z wykonaniem 
niezbędnych wykopów.
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Załącznik 1 Obliczenie współczynników przenikania przegród.

Załącznik 2 Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego.

Załącznik 3.1

Załącznik 3.2

Załącznik 4.1

Załącznik 4.2

Załącznik 5.1

Załącznik 5.2

Załącznik 5.3

Wyniki  obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło i  moc na ogrzewanie dla całego 
budynku, wykonane przy pomocy programu Aquatherm - Polska OZC

Wyniki  obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło i  moc na ogrzewanie dla części 
mieszkalnej, wykonane przy pomocy programu Aquatherm - Polska OZC

Wyniki  obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło i  moc na ogrzewanie dla części 
usługowej wykonane przy pomocy programu Aquatherm - Polska OZC

ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU

Określenie sprawności poszczególnych systemów grzewczych oraz procentowy udział 
źródeł ciepła dla wariantu 1

Określenie sprawności poszczególnych systemów grzewczych oraz procentowy udział 
źródeł ciepła w stanie istniejącym.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania c.w.u w 
stanie istniejącym części mieszkalnej.
Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania c.w.u. w 
stanie isniejącym części usługowej.

32



Audyt energetyczny budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc

Załącznik 1
Obliczenie współczynników przenikania ciepła dla pr zegród (U)

Grubo ść λ R
m W/m2*K m2*k/W

ściany tynk cem-wap 0,015 0,820 0,02
1a zewnętrzne PGS 0,380 0,380 1,00

tynk cem-wap 0,015 0,820 0,02
Rsi+Rse 0,17

1,21 U = 0,83
ściany tynk cem-wap 0,015 0,820 0,02

1b zewnętrzne PGS 0,380 0,380 1,00
lokali usługowych tynk cem-wap 0,015 0,820 0,02

Rsi+Rse 0,17
1,21 U = 0,83

ściany tynk cem-wap 0,015 0,820 0,02
2 piwnic PGS 0,380 0,380 1,00

tynk cem-wap 0,015 0,820 0,02
Rsi+Rse 0,17

1,21 U = 0,83
dach papa 0,007 0,180 0,04

3 tynk cem 0,015 1,000 0,02
żelbet 0,250 1,700 0,15

Rsi+Rse 0,14
0,34 U= 2,93

papa 0,007 0,180 0,04
4 stropodach tynk cem 0,020 1,000 0,02

wentylowany żelbet 0,050 1,700 0,03
pustka powietrzna 0,500 0,16
żelbet 0,220 1,700 0,13
tynk cem-wap 0,015 0,820 0,02

Rsi+Rse 0,19
0,34 U= 2,96

tynk cem 0,050 1,000 0,05
strop nad płyty pilśniowe 0,007 0,180 0,04

5 piwnicą żelbet 0,180 1,700 0,11
tynk cem-wap 0,015 0,820 0,02

Rsi+Rse 0,34
0,55 U= 1,81

Nr typ Opis warstw
U, ∆U, UK

W/m2*K

33



Audyt energetyczny budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc

Załącznik nr 2

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego 

Lp. Pomieszczenia
Liczba pomieszcze ń,  

lub kubatura m 3

Norma, m 3/h 
lub krotno ść 
wymian h -1

Stumie ń powietrza 
wentylacjynego, m 3/h

1 2 3 4 5

1 Łazienki 20 50 1000

2 WC 0 30 0

3 Kuchnie 20 70 1400

2400

4 klatki schodowe 300,9 0,3 90

5 piwnice 1383,8 0,3 415

6 lokale usługowe 557,3 1,0 557

Ψ = 3463

Razem budynek 

Ogółem
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Załącznik 3.1

piece kaflowe

1.
ηg

2.

ηd

3.

ηe

4. 

ηs

5.

wt

6.

wd

7. 100,00%

8.

9.

2 767,70

Sprawności przyjęto na podstawie tabel z RMI z dnia 3 czerwca 2014 
roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 
budynków.

Sprawno ść regulacji
0,70

SUMA = 

Procentowy udział źródeł ciepła

Zapotrzebowanie
1549,91

ciepła Q H   GJ/a

Sprawno ść akumulacji
1,00

Sprawno ść instalacji 
0,56

η = ηw * ηp * ηr * ηe

Określenie poszczególnych sprawno ści systemów grzewczych i 
procentowego udziału źródeł ciepła w stanie istniej ącym

Sprawno ść wytwarzania
0,80

Zapotrzebowanie
2767,70

ciepła Q H*wd*wt/η  GJ/a

Przerwa na ogrzewanie w okresie 
tygodnia 1,00

Przerwa na ogrzewanie w ci ągu 
doby 1,00

Sprawno ść przesyłania 
1,00
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Załącznik 3.2

piece kaflowe

1.
ηg

2.

ηd

3.

ηe

4. 

ηs

5.

wt

6.

wd

7. 100,00%

8.

9.

971,61

1,00
Przerwa na ogrzewanie w okresie 
tygodnia

Zapotrzebowanie
544,10

ciepła Q H   GJ/a

Sprawności przyjęto na podstawie tabel z RMI z dnia 3 czerwca 2014 roku w 
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków.

Zapotrzebowanie
971,61

ciepła Q H*wd*wt/η  GJ/a

SUMA = 

Przerwa na ogrzewanie w ci ągu doby

0,80

1,00

Procentowy udział źródeł ciepła

Sprawno ść instalacji 
0,56

η = ηw * ηp * ηr * ηe

Sprawno ść akumulacji
1,00

Określenie poszczególnych sprawno ści systemów grzewczych i 
procentowego udziału źródeł ciepła dla wariantu 1

Sprawno ść wytwarzania

Sprawno ść przesyłania 
1,00

Sprawno ść regulacji
0,70
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Załącznik nr 4.1

Kwh/rok

1 Vcw = 1,6
dm3/ 

(m2*dzień)

2 Af = 1 081 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 = 29 762,22 kWh/rok

Qw,nd = 107,14 GJ

10 ηw, tot = ηg *ηd * ηs * ηe = 0,68 -

11 43 767,97 kWh/rok

157,56 GJ

12 Vdsred=Af*Vcw= 1,730 m3/d

13 Vhsred=Vdsred/18= 0,10 m3/h

14 0,28 GJ/m3

15  qcw=Vhsred*Qcwj*kt*Nh*278= 23,37 kW

16 Vcw=Vdsred*(365*kR)= 568,3 m3

17 7 090,41 zł

18 Vcw*8 = 4 546,00 zł

19 11 636,41 zł

20 20,48 zł/m3

Sprawno ść wytwarzania ηg= 0,85

Sprawno ść przesyłu (dystrybucji) ηd= 0,80

Sprawno ść akmulacji ηs= 1,00

Sprawno ść wykorzystania ηe= 1,00
Nh= 3,51

Sprawności przyjęto na podstawie tabel z RMI z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynków.

współczynnik nierównomierno ści 

Max. moc cieplna 

Roczne zużycie cwu

Koszt przygotowanie cwu

Koszt wody zimnej przy cenie 8,0 zł

Sumaryczny koszt roczny cwu

Średni koszt 1 m3 cwu

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 

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

Sprawność instalacji c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie na energie końcową QK,W = QW, nd/ηw, tot =

Średnie dobowe zapotrzebowanie cwu w budynku

Średnie godzinowe zapotrzebowanie cwu

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

9 Zapotrzebowanie na cieplo użytkowe

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc ciepln ą na potrzeby przygotwania ciepłej wody u żytkowej 
w stanie istniej ącym cz ęści mieszkalnej

ciepło właściwe wody

gęstość wody 

temperatura ciepłej wody w zaworze czerpalnym

temperatura wody zimnej

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
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Załącznik nr 4.2

Kwh/rok

1 Vcw = 0,6 dm3/ 
(m2*dzień)

2 Af = 172,0 m2

3 tR= 365 dni

4 kR= 0,78 -

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 = 1 538,83 kWh/rok

Qw,nd = 5,54 GJ

10 ηw, tot = ηg *ηd * ηs * ηe = 0,68 -

11 2 262,99 kWh/rok

8,15 GJ

12 Vdsred=Af*Vcw= 0,10 m3/d

13 Vhsred=Vdsred/18= 0,01 m3/h

14 0,28 GJ/m3

15  qcw=Vhsred*Qcwj*kt*Nh*278= 2,29 kW

16 Vcw=Vdsred*(365*kR)= 29,4 m3

17 366,60 zł

18 Vcw*8 = 235,00 zł

19 601,60 zł

20 20,48 zł/m3

Sprawno ść wytwarzania ηg= 0,85

Sprawno ść przesyłu (dystrybucji) ηd= 0,80

Sprawno ść akmulacji ηs= 1,00

Sprawno ść wykorzystania ηe= 1,00
Nh= 6,65

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

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc ciepln ą na potrzeby przygotwania ciepłej wody u żytkowej 
w stanie istniej ącym cz ęści usługowej

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 QK,W = QW, nd/ηw, tot =

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 nierównomierno ści 

Sprawności przyjęto na podstawie tabel z RMI z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynków.

Max. moc cieplna 

Roczne zużycie cwu

Koszt przygotowanie cwu

Koszt wody zimnej przy cenie 8,0 zł

Sumaryczny koszt roczny cwu

Średni koszt 1 m3 cwu
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Załącznik nr 5.1

mocy cieplnej, kW ciepła Q H, GJ/a

65,51 544,10

66,75 554,49

66,98 556,54

67,38 560,06

69,99 582,81

95,18 806,09

128,36 1106,81

176,52 1549,91

Moc cieplna obiczona wg. Normy PN - EN 12831:2006
Zapotrzebowanie na ciepło obliczona wg. Normy PN-EN ISO 13790:2009

stan istniej ący

Wyniki zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie dla całego budynku, wykonane przy pomocy 
programu Aquatherm - Polska OZC

Wariant 
Zapotrzebowanie

1

2

7

3

4

5

6
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Załącznik nr 5.2

mocy cieplnej, kW ciepła Q H, GJ/a

50,75 430,47

51,98 440,86

52,22 442,91

52,61 446,43

55,23 469,18

95,18 806,09

113,59 993,18

161,76 1 436,28

Moc cieplna obiczona wg. Normy PN - EN 12831:2006
Zapotrzebowanie na ciepło obliczona wg. Normy PN-EN ISO 13790:2009

stan istniej ący

Wyniki zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie dla części mieszkalnej, wykonane przy 
pomocy programu Aquatherm - Polska OZC

Wariant 
Zapotrzebowanie

1

2

5

3

4

7

6
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Załącznik nr 5.3

mocy cieplnej, kW ciepła Q H, GJ/a

14,76 113,63

Moc cieplna obiczona wg. Normy PN - EN 12831:2006
Zapotrzebowanie na ciepło obliczona wg. Normy PN-EN ISO 13790:2009

stan istniej ący

Wyniki zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie dla części usługowej, wykonane przy 
pomocy programu Aquatherm - Polska OZC

Wariant 
Zapotrzebowanie

Ponieważ koszty termomodernizacji części usługowej nie kwalifikują się do 
wyliczenia premii termomodernizacyjnej, nie rozpatruje się 
termomodernizacji częsci usługowej w audycie.
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