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3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ
WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1 Dokumenty i dane  źródłowe
- inwentaryzacja architektoniczna autor arch.Przemysław Płowecki

 

3.2 Wytyczne i uwagi inwestora
Obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku. Uzyskienie dotacji na wykonanie działań modernizacyjnych ze środków RPO lub
podobnych 

3.3 Wkład własny inwestora oraz kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia
Deklarowany wkład własny inwestora wynosi [zł] 0.00 

Kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia wynosi [zł] 0.00 

Przewidywany okres kredytowania [miesięcy] 1 
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3.4 Ustawy, Rozporządzenia, Normy
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą

termomodernizacyjną.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego  2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub części budynku oraz  świadectw charakterystyki energetycznej.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690). Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

- Polska Norma PN - EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania
i chłodzenia"

- Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
Metoda obliczeń".

- Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania"

- Polska Norma PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i
wartości orientacyjne".

- Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego".

- PN - EN ISO 13789 : 2008 "Cieplne właściwości użytkowania budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i
wentylację. Metoda obliczania"
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU

4.1 Ogólne dane techniczne budynku. Konstrukcja i technologia
Budynek w technologii murowanej tradycyjnej z cegły pełnej i kamienia wapiennego, kryty dachem dwuspadowym opartym na
drewnianych wiązarach kratowych,część środkowa z cegły pełnej kryta dachem dwuspadowym opartym na konstrukcji krokwiowej oraz
ostatnio zrealizowana część wschodnia z pustaka szczelinowego MAX kryta dachem dwuspadowym na prefabrykowanych wiązarach
kratowych.

4.2 Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Ściany zewnętrzne

ściany zew. cz. najstarsza
ściany posiadają wysoki współczynnik przenikania ciepła znacznie
przekraczający obecnie obowiązujące wartości. Ściany generują znaczne straty
ciepła.

ściany zew. cz. środkowa
ściany posiadają wysoki współczynnik przenikania ciepła znacznie
przekraczający obecnie obowiązujące wartości. Ściany generują znaczne straty
ciepła.

ściany zew. cz. najnowsza
ściany posiadają wysoki współczynnik przenikania ciepła znacznie
przekraczający obecnie obowiązujące wartości. Ściany generują znaczne straty
ciepła.

Dach / stropodach
Stropodach cz.środkowa stropodach posiada ocieplenie w oparciu o wełnę mineralną o gr. 10 cm

stropodach cz. najnowsza Stropodach docieplony wełną gr. 15 cm.

stropodach cz. najstarsza Stropodach docieplony wełną gr. 5 cm

Podłoga
Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie

Stolarka otworowa
wymiana stolarki okiennej Okna PCV starszego typu o wysokim współ. przenikania cieła

Brama

Drzwi zew. Drzwi zew. przeznaczone do wymiany

Szczegółowe parametry przegród wielowarstwowych znajdują się w załączniku nr 2.
Szczegółowe parametry stolarki otworowej znajdują się w załączniku nr 3.

4.3 Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]  43.95

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW]  0.32

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]  300.08

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]  624.54

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]  5.20

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie
cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]  0.00

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kWh/(m² rok)]  329.62

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)]  686.03

Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)
Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [zł]  34.00

Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł]  0.00

Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej [zł]  6.54

Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc [zł]  0.00

Opłata za ogrzanie 1 m2 pow. użytkowej [zł]  7.00

Opłata abonamentowa [zł]  10.91
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Inne
Cena za 1GJ na podgrzanie wody użytkowej  34.42

4.4 Charakterystyka systemu grzewczego

Opis istniejącego systemu ogrzewania.
Obecnie źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia na paliwo stałe (miał). Ogrzewanie wodne grzejnikowe, grzejniki płytowe bez zaworów
termostatycznych, nagrzewnice powietrza na sali wielofunkcyjneje,przewody izolowane. Istniejcący kocioł wyeskploatowany generujący
straty związane z wytwarzaniem ciepła. Kocioł pracuje na potrzeby c.o

Składowe sprawności systemu ogrzewania

Nośnik energii końcowej Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: węgiel kamienny

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 100.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.65

Sprawność przesyłu ciepła 0.96

Sprawność regulacji ciepła 0.77

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.48

4.5 Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Opis istniejącego systemu ciepłej wody użytkowej
C.w.u przygoowywana w oparciu o podgrzewacze elektryczne, instalacja nie wymaga modernizacji.

Składowe sprawności systemu ciepłej wody użytkowej

Nośnik energii końcowej Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 100.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.96

Sprawność przesyłu ciepła 1.00

Sprawność akumulacji ciepła 0.85

Całkowita sprawność systemu CWU 0.82

4.6 Charakterystyka systemu wentylacji budynku

Opis istniejącego systemu wentylacji
Istniejąca wentylacja grawitacyjna pozostaje bez zmian 
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJÓW ULEPSZEŃ

Element budynku
planowany do
modernizacji

Opis planowanego usprawnienia Uzasadnienie na podstawie istniejącego stanu
technicznego

System ogrzewania

Planuje się montaż kotłowni opalanej biomasą (pellet)
o mocy min. 25 kW z automatycznym systemem
podawania. Dodatkowo planuje się montaż zaworów
termostatycznych wraz z głowicami przy istniejących
grzejnikach

Instalacja c.o nowa nie wymaga termomodernizacji
celem poprawy regulacji planuje się montaż zaworów
terostatycznych. Wymiana źródła ciepła przyczyni się
do poprawy sprawności wytwarzania oraz
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

System przygotowania
ciepłej wody użytkowej Nie przewiduje się termomodernizacji

ściany zew. cz. najstarsza
Planuje się ocieplenie ścian zew.  metodą mokrą
bezpoinową z użyciem styropianu gr16 cm o współ.
przewodzeni ciepła=0,040 W/m2K. Warstwa zew.
ocieplenia - cienkowarstwowy tynk silikonowy

ściany posiadają wysoki współczynnik przenikania
ciepła znacznie przekraczający obecnie obowiązujące
wartości. Ściany generują znaczne straty ciepła.

ściany zew. cz. środkowa
Planuje się ocieplenie ścian zew.  metodą mokrą
bezspoinową z użyciem styropianu gr. 16 cm o współ.
przewodzeni ciepła=0,040 W/m2K. Warstwa zew.
ocieplenia - cienkowarstwowy tynk silikonowy

ściany posiadają wysoki współczynnik przenikania
ciepła znacznie przekraczający obecnie obowiązujące
wartości. Ściany generują znaczne straty ciepła.

ściany zew. cz. najnowsza
Planuje się ocieplenie ścian zew.  metodą mokrą
bezspoinową z użyciem styropianu gr 16 cm o współ.
przewodzeni ciepła=0,040 W/m2K. Warstwa zew.
ocieplenia - cienkowarstwowy tynk silikonowy

ściany posiadają wysoki współczynnik przenikania
ciepła znacznie przekraczający obecnie obowiązujące
wartości. Ściany generują znaczne straty ciepła.

Stropodach cz.środkowa Nie przewiduje się termomodernizacji

Przegroda pozostaje bez zmian. Przegroda
docieplona wełną mineralną gr. 10 cm. Dalsze
docieplenie nieopłacalne dodatkowo brak możliwości
technicznych docieplenia przegrody z uwagi n a
konieczność obniżenia pomieszczeń poniżej
wymaganych.

stropodach cz. najnowsza Nie przewiduje się termomodernizacji
Przegroda pozostaje bez zmian. Przegroda
docieplona wełną mineralną gr. 15 cm. Dalsze
docieplenie nieopłacalne.

stropodach cz. najstarsza
Planuje się docieplenie stropodachu wełną mineralną
w strefie sufitu podwieszanego. Istnieje koniecznośc
wykonania obniżenia pomieszczenia o wysokość
wynikająca z grubości docieplenia.

Stropodach o wysokim współczynniku przenikania
ciepła wymag docieplenia.

Podłoga na gruncie Nie przewiduje się termomodernizacji Brak możliwości docieplenia podłogi na gruncie.

wymiana stolarki okiennej
Planuje się wymianę stolarki okiennej na okna PCV o
współ. min. 1,1 wyposażone w nawiewniki
higrosterowalne

istniejące okna generują znaczne straty ciepła

Brama Nie przewiduje się termomodernizacji Brama wymieniana na przełomie lat 2014/2015. Nie
wymaga wymiany

Drzwi zew. Planuje się wymianę drzwi zew. o współ. min. 1,5 Drzwi zew. przeznaczone do wymiany

Ocena wentylacji Nie występuje
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6. WYBÓR OPTYMALNYCH ULEPSZEŃ

6.1 Optymalizacja przegród wielowarstwowych

ściany zew. cz. środkowa
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 66.66  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 81.71  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3729  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody
Planuje się ocieplenie ścian zew.  metodą mokrą bezspoinową z
użyciem styropianu gr. 16 cm o współ. przewodzeni ciepła=0,040
W/m2K. Warstwa zew. ocieplenia - cienkowarstwowy tynk
silikonowy  

Materiał izolacyjny styropian  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.040  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.16  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -3.7 -0.8 4.4 8 14.9 15.7

Lm 31 28 31 30 5 0

Sdm 734.7 582.4 483.6 360 25.5 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 18 17.1 13.2 8.8 3.4 -1.4

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 34 347.2 498 663.4

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 340.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.16 0.18 - - -

ΔR [(m² K)/W] - 4.000 4.500 - - -

R [(m² K)/W] 0.687 4.687 5.187 - - -

U [W/(m² K)] 1.455 0.21 0.19 - - -

Q [GJ] 31.25 4.58 4.14 - - -

q [MW] 0.0039 0.0006 0.0005 - - -

ΔQ [zł/rok] - 897.68 913.58 - - -

N [zł] - 27780.79 28597.87 - - -

SPBT [lata] - 30.95 31.30 - - -

Wybrany wariant
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SPBT 30.95 [lata]

Numer wybranego wariantu 1 

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 897.68 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 27780.79 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
grubość docieplenia na poziomie 15 cm zapewnia uzyskanie wymaganego współczynnika przenikania ściany

Uwagi audytora
ostateczną kolorystykę ustaliś z Inwestorem
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ściany zew. cz. najstarsza
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 176.83  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 214.83  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3729  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody
Planuje się ocieplenie ścian zew.  metodą mokrą bezpoinową z
użyciem styropianu gr16 cm o współ. przewodzeni ciepła=0,040 W/
m2K. Warstwa zew. ocieplenia - cienkowarstwowy tynk silikonowy  

Materiał izolacyjny styropian  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.040  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.16  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -3.7 -0.8 4.4 8 14.9 15.7

Lm 31 28 31 30 5 0

Sdm 734.7 582.4 483.6 360 25.5 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 18 17.1 13.2 8.8 3.4 -1.4

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 34 347.2 498 663.4

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 340.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny ceny rynkowe 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.16 0.18 - - -

ΔR [(m² K)/W] - 4.000 4.500 - - -

R [(m² K)/W] 0.714 4.714 5.214 - - -

U [W/(m² K)] 1.401 0.21 0.19 - - -

Q [GJ] 79.84 12.09 10.93 - - -

q [MW] 0.0099 0.0015 0.0014 - - -

ΔQ [zł/rok] - 2279.61 2321.34 - - -

N [zł] - 73043.49 75191.83 - - -

SPBT [lata] - 32.04 32.39 - - -

Wybrany wariant
SPBT 32.04 [lata]

Numer wybranego wariantu 1 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 2279.61 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 73043.49 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
grubość docieplenia na poziomie 16 cm zapewnia uzyskanie wymaganego współczynnika przenikania ściany

Uwagi audytora
kolerystykę tynku nalezy ustalić z Inwestorem
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ściany zew. cz. najnowsza
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 104.05  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 126.52  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3729  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody
Planuje się ocieplenie ścian zew.  metodą mokrą bezspoinową z
użyciem styropianu gr 16 cm o współ. przewodzeni ciepła=0,040 W/
m2K. Warstwa zew. ocieplenia - cienkowarstwowy tynk silikonowy  

Materiał izolacyjny styropian  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.040  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.16  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -3.7 -0.8 4.4 8 14.9 15.7

Lm 31 28 31 30 5 0

Sdm 734.7 582.4 483.6 360 25.5 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 18 17.1 13.2 8.8 3.4 -1.4

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 34 347.2 498 663.4

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 340.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.16 0.18 - - -

ΔR [(m² K)/W] - 4.000 4.500 - - -

R [(m² K)/W] 0.888 4.888 5.388 - - -

U [W/(m² K)] 1.126 0.20 0.19 - - -

Q [GJ] 37.73 6.86 6.22 - - -

q [MW] 0.0047 0.0009 0.0008 - - -

ΔQ [zł/rok] - 1036.05 1058.96 - - -

N [zł] - 43017.58 44282.81 - - -

SPBT [lata] - 41.52 41.82 - - -

Wybrany wariant
SPBT 41.52 [lata]

Numer wybranego wariantu 1 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 1036.05 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 43017.58 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
grubość docieplenia na poziomie 16 cm zapewnia uzyskanie wymaganego współczynnika przenikania ściany

Uwagi audytora
ostateczną kolorystykę tynku ustalić z Inwestorem
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stropodach cz. najstarsza
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 146.72  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 176.40  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3729  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody
Planuje się docieplenie stropodachu wełną mineralną w strefie
sufitu podwieszanego. Istnieje koniecznośc wykonania obniżenia
pomieszczenia o wysokość wynikająca z grubości docieplenia.  

Materiał izolacyjny wełna mineralna  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.035  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.18  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 0.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -3.7 -0.8 4.4 8 14.9 15.7

Lm 31 28 31 30 5 0

Sdm 734.7 582.4 483.6 360 25.5 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 18 17.1 13.2 8.8 3.4 -1.4

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 34 347.2 498 663.4

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 325.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny ceny rynkowe 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.15 0.18 - - -

ΔR [(m² K)/W] - 4.286 5.143 - - -

R [(m² K)/W] 1.102 5.388 6.245 - - -

U [W/(m² K)] 0.908 0.19 0.16 - - -

Q [GJ] 42.90 8.77 7.57 - - -

q [MW] 0.0053 0.0011 0.0009 - - -

ΔQ [zł/rok] - 1142.71 1186.06 - - -

N [zł] - 57330.00 57330.00 - - -

SPBT [lata] - 50.17 48.34 - - -

Wybrany wariant
SPBT 48.34 [lata]

Numer wybranego wariantu 2 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 1186.06 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 57330.00 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
Grubośc docieplenia na poziomie min. 18 cm zapewnia uzyskanie wymaganego współczynnika przenikania dla stropodachu

Uwagi audytora
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6.2 Optymalizacja stolarki otworowej

wymiana stolarki okiennej
Dobór optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi.
Powierzchnia przegród typowych 10.01  m²

Łączny strumień powietrza wentylacyjnego 91.40  m³/h

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  ˚C

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20.00  ˚C

Liczba stopniodni 3729  

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -3.7 -0.8 4.4 8 14.9 15.7

Lm 31 28 31 30 5 0

Sdm 734.7 582.4 483.6 360 25.5 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 18 17.1 13.2 8.8 3.4 -1.4

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 34 347.2 498 663.4

wymiana stolarki okiennej

Opis ulepszenia w wariancie: 1 Planuje się wymianę stolarki okiennej na okna PCV o współ. min.
1,1 wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

Szczegółowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi

Opis kosztu Cena
jedn. Jednostka ilość Koszt [zł]

Koszt termomodernizacji stolarki 920.00 zł/m² 10.01 9209.20

Koszt montażu stolarki 100.00 zł 1 100.00

Koszty związane z modernizacją elementów wpływających na strumień
wentylacyjny 200.00 5.00 1000.00

Koszt dodatkowy: parapety 5000.00 zł 1 5000.00

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

U [W/(m² K)] 2.500 1.100 - - 

a [m³/(m h da Pa²/³)] - - - - 

l [m] - - - - 

cr [-] 1.00 1.00 - - 

cw [-] 1.00 1.00 - - 

cm [-] 1.00 1.00 - - 

Q [GJ] 18.08 13.57 - - 

q [MW] 0.0022 0.0017 - - 

ΔQ [zł/rok] - 126.37 - - 

N [zł] - 15309.20 - - 

SPBT [lata] - 121.14 - - 

Wybrany wariant
SPBT 121.14 [lata]

Numer wybranego wariantu 1 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 126.37 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 15309.20 [zł]

Uwagi audytora
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Drzwi zew.
Dobór optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi.
Powierzchnia przegród typowych 8.45  m²

Łączny strumień powietrza wentylacyjnego 91.40  m³/h

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  ˚C

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20.00  ˚C

Liczba stopniodni 3729  

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -3.7 -0.8 4.4 8 14.9 15.7

Lm 31 28 31 30 5 0

Sdm 734.7 582.4 483.6 360 25.5 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 18 17.1 13.2 8.8 3.4 -1.4

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 34 347.2 498 663.4

Drzwi zew.
Opis ulepszenia w wariancie: 1 Planuje się wymianę drzwi zew. o współ. min. 1,5

Szczegółowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi

Opis kosztu Cena
jedn. Jednostka ilość Koszt [zł]

Koszt termomodernizacji stolarki 900.00 zł/m² 8.45 7603.20

Koszt montażu stolarki 4000.00 zł 1 4000.00

Koszty związane z modernizacją elementów wpływających na strumień
wentylacyjny 0.00 zł 1 0.00

Koszt dodatkowy: - - -

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

U [W/(m² K)] 2.000 1.500 - - 

a [m³/(m h da Pa²/³)] 1.50 1.50 - - 

l [m] 20.40 20.40 - - 

cr [-] - - - - 

cw [-] - - - - 

cm [-] - - - - 

Q [GJ] 6.57 5.21 - - 

q [MW] 0.0009 0.0007 - - 

ΔQ [zł/rok] - 35.86 - - 

N [zł] - 11603.20 - - 

SPBT [lata] - 323.59 - - 

Wybrany wariant
SPBT 323.59 [lata]

Numer wybranego wariantu 1 

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 35.86 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 11603.20 [zł]
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Uwagi audytora
ostateczny typ drzwi zew. ustalić na etapie projektu 
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6.3 WYBRANE I ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCECE DO
ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIEWZIEĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT

Lp.
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego
albo wariantu przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego

Planowane koszty
robót [zł] SPBT [lata]

1 
Planuje się ocieplenie ścian zew.  metodą mokrą bezspoinową z
użyciem styropianu gr. 16 cm o współ. przewodzeni ciepła=0,040
W/m2K. Warstwa zew. ocieplenia - cienkowarstwowy tynk
silikonowy, styropian

27780.79 30.95

2 
Planuje się ocieplenie ścian zew.  metodą mokrą bezpoinową z
użyciem styropianu gr16 cm o współ. przewodzeni ciepła=0,040 W/
m2K. Warstwa zew. ocieplenia - cienkowarstwowy tynk silikonowy,
styropian

73043.49 32.04

3 
Planuje się ocieplenie ścian zew.  metodą mokrą bezspoinową z
użyciem styropianu gr 16 cm o współ. przewodzeni ciepła=0,040 W/
m2K. Warstwa zew. ocieplenia - cienkowarstwowy tynk silikonowy,
styropian

43017.58 41.52

4 
Planuje się docieplenie stropodachu wełną mineralną w strefie
sufitu podwieszanego. Istnieje koniecznośc wykonania obniżenia
pomieszczenia o wysokość wynikająca z grubości docieplenia.,
wełna mineralna

57330.00 48.34

5 Planuje się wymianę stolarki okiennej na okna PCV o współ. min.
1,1 wyposażone w nawiewniki higrosterowalne 15309.20 121.14

6 Planuje się wymianę drzwi zew. o współ. min. 1,5 11603.20 323.59
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6.4 Wybór optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu c.o.

Ulepszenie: wymiana źródła ciepła i montaż zaworó termostatycznych 
Wariant wpływający na długość przerw w ogrzewaniu: nie

Wariant polegający na poprawie sprawności systemu ogrzewania: tak

Systemy ogrzewania proponowane w usprawnieniu

System: kocioł na biomasę z automatycznym systemem
podawania 

Nośnik energii końcowej Lokalne odnawialne źródła energii: biomasa

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 100.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.90

Sprawność przesyłu ciepła 0.96

Sprawność regulacji ciepła 0.88

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.76

Wyniki obliczeń dla ulepszenia
Zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 624.54

Zapotrzebowanie na moc [MW] 0.04395

Planowany koszt ulepszenia [zł] 44300.00

Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] 7026.06

SPBT [lata] 6.31

Wybrany wariant: wymiana źródła ciepła i montaż zaworó termostatycznych
SPBT [lata] 6.31

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego [zł/rok] 7026.06

Całkowity koszt wykonania ulepszenia [zł] 44300.00

Uwagi audytora

Instalacja c.o nowa nie wymaga termomodernizacji celem poprawy regulacji planuje się montaż zaworów terostatycznych. Wymiana
źródła ciepła przyczyni się do poprawy sprawności wytwarzania oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPTYMALNY WARIANT
PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJĄCY SPRAWNOŚĆ CIEPLNĄ SYSTEMU
GRZEWCZEGO

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych
oraz współczynników w *)

1. 2.

Wytwarzanie ciepła:
Planuje się montaż kotła na biomasę o mocy min. 25 kW. System podawania automatyczny. ηg = 0.90

Przesyłanie ciepła:
Rurociągi w obrębie instalacji c.o pozostają bez zmian. Wymiana rurociągów w obrębie kotłowni. ηd = 0.96

Regulacja systemu grzewczego:
Celem poprawy regulacji instalacji planuje się montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami przy
istniejących grzejnikach.

ηe = 0.88

Akumulacja ciepła:
Z uwagi na małą moc oraz brak miejsca w pomieszczeniu istniejącej kotłowni nie planuje się zabudowy
bufora.

ηs = 1.00

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia:
bez_zmian Wt = 1.00

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby:
bez zmian Wd = 1.00

Sprawność całkowita systemu grzewczego ηgηdηeηs = 0.76

Opis ulepszenia systemu grzewczego
Planuje się montaż kotłowni opalanej biomasą (pellet) o mocy min. 25 kW z automatycznym systemem podawania. Dodatkowo planuje
się montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami przy istniejących grzejnikach
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Uwagi audytora
Instalacja c.o nowa nie wymaga termomodernizacji celem poprawy regulacji planuje się montaż zaworów terostatycznych. Wymiana
źródła ciepła przyczyni się do poprawy sprawności wytwarzania oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
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7.2 Dokumentacja wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania wymiana źródła ciepła i montaż zaworó
termostatycznych 6.31

2 ściany zew. cz. środkowa docieplenie ścian zew. cz.środkowa 30.95

3 ściany zew. cz. najstarsza docieplenie ścian cz. najstarsza 32.04

4 ściany zew. cz. najnowsza docieplenie ścian zew. cz. najnowsza 41.52

5 stropodach cz. najstarsza docieplenie stropodachu cz. najstarszej wełną
mineralną 48.34

6 wymiana stolarki okiennej wymiana stolarki okiennej 121.14

7 Drzwi zew. wymiana drzwi zew. 323.59

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 22.95

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.32

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 117.95

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 155.13

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 5.20

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 129.56

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 170.40
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8 OPIS WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO
REALIZACJI

Lp. Rodzaj robót
Obliczenie
ilości
robót

Cena jednostkowa
Koszt
robót
[zł]

1 Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji
grzewczej 1 5000.00 [zł] 5000.00

2 Modernizacja systemu grzewczego: robocizna 1 39300.00 [zł] 39300.00

3

ściany zew. cz. najstarsza - styropian (λ = 0.040[W/(m·K)])  o
grubości: 0.160 [m]

Ściana zewnętrzna część najstarsza północ, Ściana zewnętrzna część
najstarsza południe, Ściana zewnętrzna część najstarsza zachód

214.83 [m²] 340.00 [zł/m²] 73043.49

4

ściany zew. cz. środkowa - styropian (λ = 0.040[W/(m·K)])  o
grubości: 0.160 [m]

Ściana zewnętrzna cz.środkowa_północ, Ściana zewnętrzna cz.
środkowa_południe

81.71 [m²] 340.00 [zł/m²] 27780.79

5

ściany zew. cz. najnowsza - styropian (λ = 0.040[W/(m·K)])  o
grubości: 0.160 [m]

Ściana zewnętrzna cz.najnowsza północ, Ściana zewnętrzna cz.najnowsza
południe, Ściana zewnętrzna cz.najnowsza wschód

126.52 [m²] 340.00 [zł/m²] 43017.58

6
stropodach cz. najstarsza - wełna mineralna (λ = 0.035[W/(m·K)])  o
grubości: 0.180 [m]

Stropodach -część najstarsza
176.40 [m²] 325.00 [zł/m²] 57330.00

7 wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki okiennej 10.01 [m²] 920.00 [zł/m²] 9209.20

8 wymiana stolarki okiennej - robocizna 1 100.00 [zł] 100.00

9 wymiana stolarki okiennej - modernizacja elementów wpływających
na strumień wentylacyjny 5 [szt.] 200.00 [zł/komplet] 1000.00

10 wymiana stolarki okiennej - parapety 1 5000.00 [zł] 5000.00

11 Drzwi zew. - wymiana drzwi zew. 8.45 [m²] 900.00 [zł/m²] 7603.20

12 Drzwi zew. - robocizna 1 4000.00 [zł] 4000.00
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1: Jednostkowe opłaty za energię przed i po wykonaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Jednostkowe koszty energii dla systemu ogrzewania

Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o
[%]

Opłata zmienna
związana z

dystrybucją i
przesyłem

[zł/GJ]

Stała opłata
miesięczna związana

z dystrybucją i
przesyłem

[zł/MW * m-c]

Miesięczna opłata
abonamentowa

[zł/mc]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją
Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku: węgiel
kamienny 

100.00 34.00 0.00 0.00 

Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji
Lokalne odnawialne

źródła energii: biomasa 100.00 36.00 0.00 0.00 

Jednostkowe koszty energii dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o
[%]

Opłata zmienna
związana z

dystrybucją i
przesyłem

[zł/GJ]

Stała opłata
miesięczna związana

z dystrybucją i
przesyłem

[zł/MW * m-c]

Miesięczna opłata
abonamentowa

[zł/mc]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją
Sieć elektroenergetyczna

systemowa: energia
elektryczna * 

100.00 34.42 0.00 10.91 

Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji
Sieć elektroenergetyczna

systemowa: energia
elektryczna * 

100.00 34.42 0.00 10.91 
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 2: Szczegółowa budowa przegród wielowarstwowych

Symbol przegrody: SZ_1
Nazwa przegrody ściana zew. część najstarsza

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.401 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

2 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
(bez tynku) 0.31 0.77 880 1800

3 Wapień zwarty 0.12 1.15 920 2000

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

ściany zew. cz. najstarsza TAK 1.401 0.212

Symbol przegrody: SZ_2
Nazwa przegrody ściana zew. część środkowa

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.455 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

2 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
(bez tynku) 0.37 0.77 880 1800

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

ściany zew. cz. środkowa TAK 1.455 0.213

Symbol przegrody: SZ_2
Nazwa przegrody ściana zew. część najnowsza

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.126 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

2 Pustak ścienny typu MAX 138 188 *288*138 0.3 0.44 1000 1100

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie
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ZAŁĄCZNIKI

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

ściany zew. cz. najnowsza TAK 1.126 0.205

Symbol przegrody: STD_1
Nazwa przegrody Stropodach część najstarsza

Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.908 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.1 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Stal 0.015 50 0 0

2 Wełna mineralna luzem - na stropie poddasza 0.05 0.052 750 80

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

stropodach cz. najstarsza TAK 0.908 0.160

Symbol przegrody: STD_2
Nazwa przegrody Stropodach część środkowa

Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.385 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.1 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Stal 0.015 50 0 0

2 Żelbet 0.15 1.7 840 2500

3 Wełna mineralna luzem - w ścianach 0.1 0.043 750 80

4 Płyty gipsowo-kartonowe 0.01 0.23 1000 1000

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stropodach cz.środkowa NIE 0.385 0.385

Symbol przegrody: STD_3
Nazwa przegrody Stropodach część najnowsza

Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.266 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.1 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Stal 0.015 50 0 0

2 Żelbet 0.15 1.7 840 2500

3 Wełna mineralna luzem - w ścianach 0.15 0.043 750 80

4 Płyty gipsowo-kartonowe 0.01 0.23 1000 1000

Występowanie przegrody w grupie
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ZAŁĄCZNIKI

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

stropodach cz. najnowsza NIE 0.266 0.266

Symbol przegrody: PG
Nazwa przegrody Podłoga na gruncie 

Typ przegrody Podłoga na gruncie

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.353 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Płytki (inne) Tworzywa sztuczne 0.015 0.2 1000 1000

2 Chudy beton 0.15 1.05 1000 1800

3 Piasek średni 0.07 0.4 840 1650

4 Glina 0.15 0.85 840 1800

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Podłoga na gruncie NIE 1.353 1.353
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 3: Szczegółowe parametry stolarki otworowej
Symbol przegrody: Ok
Nazwa przegrody Okno

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 2.5 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.85 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 0 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

wymiana stolarki okiennej TAK 2.500 1.100

Symbol przegrody: DZ
Nazwa przegrody drzwi

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 2 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 0 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Brama NIE 2.000 2.000

Drzwi zew. TAK 2.000 1.500
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz moc dla wariantu istniejącego i wybranego
wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Strefa: Parter

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 252.90

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 914.04

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 20.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 93573

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

ściany zew. cz. najstarsza Ściana zewnętrzna część najstarsza
północ 72.30 72.30 1.401 101.323 11419.37 

ściany zew. cz. najstarsza Ściana zewnętrzna część najstarsza
południe 62.13 72.30 1.401 107.796 9813.62 

ściany zew. cz. najstarsza Ściana zewnętrzna część najstarsza
zachód 42.41 42.41 1.401 59.436 6698.6 

stropodach cz. najstarsza Stropodach -część najstarsza 146.72 146.72 0.908 133.156 0 

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie  146.72 146.72 0.415 27.349 24648.42 

ściany zew. cz. środkowa Ściana zewnętrzna cz.środkowa_północ 37.47 37.47 1.455 54.539 5919.02 

ściany zew. cz. środkowa Ściana zewnętrzna cz.
środkowa_południe 29.18 37.47 1.455 42.471 4609.33 

Stropodach cz.środkowa Stropodach cz.środkowa 75.91 75.91 0.385 29.223 13550.01 

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 75.91 75.91 0.424 14.483 12752.95 

ściany zew. cz. najnowsza Ściana zewnętrzna cz.najnowsza
północ 36.56 36.56 1.126 41.152 4270.57 

ściany zew. cz. najnowsza Ściana zewnętrzna cz.najnowsza
południe 25.08 36.56 1.126 28.233 2929.86 

ściany zew. cz. najnowsza Ściana zewnętrzna cz.najnowsza
wschód 42.41 42.41 1.126 47.737 4953.87 

stropodach cz. najnowsza Stropodach cz.najnowsza 74.24 74.24 0.266 19.743 13251.84 

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie cz.najnowsza 74.24 74.24 0.430 14.334 12472.32 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

wymiana stolarki okiennej OK 5.48 1.50 2.500 13.706 

wymiana stolarki okiennej Ok 2.26 1.50 2.500 5.659 

Drzwi zew. Dz 2.42 1.50 2.000 4.840 

wymiana stolarki okiennej Okno  2.26 1.50 2.500 5.659 

Drzwi zew. Drzwi 6.03 1.50 2.000 12.056 

Brama Brama 11.48 1.50 2.000 22.955 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ_1 W3 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.8 25.9

Wentylacja
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Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 914.00 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10.00 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55.00 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.35 

Czas użytkowania tUZ [doba] 255.00 

Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kR [-] 0.70 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami członowymi lub płytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.15 [W/m²] 4700

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -3.7 -0.8 4.4 8 14.9 15.7

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 1098.77 1098.77 1098.77 1098.77 1098.77 1098.77

Cm [kJ/K] 93573 93573 93573 93573 93573 93573

τ [h] 23.66 23.66 23.66 23.66 23.66 23.66

aH 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

QH,ht [kWh] 19436.75 15393.88 12760.53 9486.79 4140.47 3376.26

qint [W/m²] 10 10 10 10 10 10

Qint [kWh] 1881.58 1699.49 1881.58 1820.88 1881.58 1820.88

Qsol [kWh] 520.9 804.58 1188.9 1606.85 1894.47 1721.31

QH,gn [kWh] 2402.48 2504.07 3070.48 3427.73 3776.05 3542.19

γH 0.12 0.16 0.24 0.36 0.91 1.05

ηH,gn 1 0.99 0.98 0.95 0.75 0.7

QH,nd,n [kWh] 17034.27 12914.85 9751.46 6230.45 1308.43 896.73

LH [h] 744 672 744 720 744 102

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 18 17.1 13.2 8.8 3.4 -1.4

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 1098.77 1098.77 1098.77 1098.77 1098.77 1098.77

Cm [kJ/K] 93573 93573 93573 93573 93573 93573

τ [h] 23.66 23.66 23.66 23.66 23.66 23.66

aH 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

QH,ht [kWh] 1622.7 2352.92 5343.38 9146.67 13145 17538.13

qint [W/m²] 10 10 10 10 10 10

Qint [kWh] 1881.58 1881.58 1820.88 1881.58 1820.88 1881.58

Qsol [kWh] 1861.56 1648.96 1381.2 1080.22 650.1 515.8
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QH,gn [kWh] 3743.14 3530.54 3202.08 2961.8 2470.98 2397.38

γH 2.31 1.5 0.6 0.32 0.19 0.14

ηH,gn 0.4 0.56 0.87 0.96 0.99 0.99

QH,nd,n [kWh] 125.44 375.82 2557.57 6303.34 10698.73 15164.72

LH [h] 0 0 680 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 785.85 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 312.92 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 83361.81 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 173496.94 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

ściany zew. cz. najstarsza Ściana zewnętrzna część najstarsza
północ 72.30 72.30 0.212 15.338 11419.37 

ściany zew. cz. najstarsza Ściana zewnętrzna część najstarsza
południe 62.13 72.30 0.212 33.901 9813.62 

ściany zew. cz. najstarsza Ściana zewnętrzna część najstarsza
zachód 42.41 42.41 0.212 8.997 6698.6 

stropodach cz. najstarsza Stropodach -część najstarsza 146.72 146.72 0.160 23.495 0 

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie  146.72 146.72 0.415 27.349 24648.42 

ściany zew. cz. środkowa Ściana zewnętrzna cz.środkowa_północ 37.47 37.47 0.213 7.995 5919.02 

ściany zew. cz. środkowa Ściana zewnętrzna cz.
środkowa_południe 29.18 37.47 0.213 6.226 4609.33 

Stropodach cz.środkowa Stropodach cz.środkowa 75.91 75.91 0.385 29.223 13550.01 

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 75.91 75.91 0.424 14.483 12752.95 

ściany zew. cz. najnowsza Ściana zewnętrzna cz.najnowsza
północ 36.56 36.56 0.205 7.479 4270.57 

ściany zew. cz. najnowsza Ściana zewnętrzna cz.najnowsza
południe 25.08 36.56 0.205 5.131 2929.86 

ściany zew. cz. najnowsza Ściana zewnętrzna cz.najnowsza
wschód 42.41 42.41 0.205 8.676 4953.87 

stropodach cz. najnowsza Stropodach cz.najnowsza 74.24 74.24 0.266 19.743 13251.84 

Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie cz.najnowsza 74.24 74.24 0.430 14.334 12472.32 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

wymiana stolarki okiennej OK 5.48 1.50 1.100 6.031 

wymiana stolarki okiennej Ok 2.26 1.50 1.100 2.490 

Drzwi zew. Dz 2.42 1.50 1.500 3.630 

wymiana stolarki okiennej Okno  2.26 1.50 1.100 2.490 

Drzwi zew. Drzwi 6.03 1.50 1.500 9.042 

Brama Brama 11.48 1.50 2.000 22.955 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ_1 W3 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.8 25.9
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Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 889.25 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10.00 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55.00 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.35 

Czas użytkowania tUZ [doba] 255.00 

Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kR [-] 0.70 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami członowymi lub płytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.15 [W/m²] 4700

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -3.7 -0.8 4.4 8 14.9 15.7

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 573.68 573.68 573.68 573.68 573.68 573.68

Cm [kJ/K] 93573 93573 93573 93573 93573 93573

τ [h] 45.31 45.31 45.31 45.31 45.31 45.31

aH 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02

QH,ht [kWh] 10177.86 8054.32 6666.08 4949.98 2148.06 1750.57

qint [W/m²] 10 10 10 10 10 10

Qint [kWh] 1881.58 1699.49 1881.58 1820.88 1881.58 1820.88

Qsol [kWh] 507.57 778.77 1147.45 1547.97 1822.84 1655.77

QH,gn [kWh] 2389.15 2478.26 3029.03 3368.85 3704.42 3476.65

γH 0.23 0.31 0.45 0.68 1.72 1.99

ηH,gn 1 0.99 0.98 0.92 0.55 0.49

QH,nd,n [kWh] 7788.71 5600.84 3697.63 1850.64 110.63 47.01

LH [h] 744 672 744 58 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 18 17.1 13.2 8.8 3.4 -1.4

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 573.68 573.68 573.68 573.68 573.68 573.68

Cm [kJ/K] 93573 93573 93573 93573 93573 93573

τ [h] 45.31 45.31 45.31 45.31 45.31 45.31

aH 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02

QH,ht [kWh] 841.36 1219.97 2772.52 4771.18 6869.07 9177.8

qint [W/m²] 10 10 10 10 10 10

Qint [kWh] 1881.58 1881.58 1820.88 1881.58 1820.88 1881.58
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Qsol [kWh] 1791.39 1587.22 1331.76 1043.82 631.43 502.72

QH,gn [kWh] 3672.97 3468.8 3152.64 2925.4 2452.31 2384.3

γH 4.37 2.84 1.14 0.61 0.36 0.26

ηH,gn 0.23 0.35 0.75 0.94 0.99 1

QH,nd,n [kWh] 0 5.89 408.04 2021.3 4441.28 6793.5

LH [h] 0 0 0 295 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 269.01 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 304.67 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 32765.47 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 43094.32 
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Charakterystyka energetyczna budynku
Przed

termomodernizacją Po termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 43.95 22.95

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.32 0.32

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 300.08 117.95

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 624.54 155.13

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 5.20 5.20

Rozkład zapotrzebowania na energię
Udziały strat energii końcowej przez poszczególne elementy budynku wynikające z bilansu zapotrzebowania na ciepło dla całego
budynku.

Przed
termomodernizacją Po termomodernizacji

Element budynku wartość
[GJ] [%] wartość

[GJ] [%]

[1] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: ściany
zewnętrzne 274.06 43.52 25.27 15.76

[2] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 36.84 5.85 12.57 7.84

[3] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stropy 0 0 0 0

[4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach 103.4 16.42 19.53 12.18

[5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna
dachowe 0 0 0 0

[6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podłoga
na gruncie 31.89 5.06 15.14 9.44

[7] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylację 178.35 28.32 82.61 51.53

[8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej 5.2 0.83 5.2 3.24

Suma: 629.74 100.00 160.33 100.00
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Rozkład strat energii
Straty ciepła przez poszczególne elementy budynku.

Przed
termomodernizacją Po termomodernizacji

Element budynku wartość
[GJ] [%] wartość

[GJ] [%]

[1] Straty przez przenikanie: ściany zewnętrzne 179.83 43.37 34.92 15.95

[2] Straty przez przenikanie: okna 24.17 5.83 17.38 7.93

[3] Straty przez przenikanie: stropy 0 0 0 0

[4] Straty przez przenikanie: dach 67.85 16.36 27 12.33

[5] Straty przez przenikanie: okna dachowe 0 0 0 0

[6] Straty przez przenikanie: podłoga na gruncie 20.92 5.05 20.92 9.55

[7] Straty przez wentylację 116.67 28.14 113.6 51.87

[8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej 5.2 1.25 5.2 2.37

Suma: 414.64 100.00 219.02 100.00
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Załącznik 5: Dokumentacja dodatkowych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Wariant optymalizacyjny 2

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania wymiana źródła ciepła i montaż zaworó
termostatycznych 6.31

2 ściany zew. cz. środkowa docieplenie ścian zew. cz.środkowa 30.95

3 ściany zew. cz. najstarsza docieplenie ścian cz. najstarsza 32.04

4 ściany zew. cz. najnowsza docieplenie ścian zew. cz. najnowsza 41.52

5 stropodach cz. najstarsza docieplenie stropodachu cz. najstarszej wełną
mineralną 48.34

6 wymiana stolarki okiennej wymiana stolarki okiennej 121.14

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 23.12

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.32

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 119.59

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 157.29

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 5.20

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 131.36

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 172.78

Wariant optymalizacyjny 3

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania wymiana źródła ciepła i montaż zaworó
termostatycznych 6.31

2 ściany zew. cz. środkowa docieplenie ścian zew. cz.środkowa 30.95

3 ściany zew. cz. najstarsza docieplenie ścian cz. najstarsza 32.04

4 ściany zew. cz. najnowsza docieplenie ścian zew. cz. najnowsza 41.52

5 stropodach cz. najstarsza docieplenie stropodachu cz. najstarszej wełną
mineralną 48.34

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 24.01

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.32

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 126.17

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 165.94

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 5.20

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 138.59

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 182.28

Wariant optymalizacyjny 4

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania wymiana źródła ciepła i montaż zaworó
termostatycznych 6.31

2 ściany zew. cz. środkowa docieplenie ścian zew. cz.środkowa 30.95
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3 ściany zew. cz. najstarsza docieplenie ścian cz. najstarsza 32.04

4 ściany zew. cz. najnowsza docieplenie ścian zew. cz. najnowsza 41.52

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 28.39

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.32

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 162.95

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 214.32

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 5.20

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 179.00

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 235.42

Wariant optymalizacyjny 5

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania wymiana źródła ciepła i montaż zaworó
termostatycznych 6.31

2 ściany zew. cz. środkowa docieplenie ścian zew. cz.środkowa 30.95

3 ściany zew. cz. najstarsza docieplenie ścian cz. najstarsza 32.04

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 32.23

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.32

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 196.10

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 257.91

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 5.20

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 215.40

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 283.31

Wariant optymalizacyjny 6

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania wymiana źródła ciepła i montaż zaworó
termostatycznych 6.31

2 ściany zew. cz. środkowa docieplenie ścian zew. cz.środkowa 30.95

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 40.64

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.32

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 270.31

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 355.53

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 5.20

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 296.93

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 390.53

Wariant optymalizacyjny 7
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Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania wymiana źródła ciepła i montaż zaworó
termostatycznych 6.31

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 43.95

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.32

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 300.08

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 394.67

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 5.20

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 329.62

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 433.53
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