
Cel wykonania świadectwa budynek nowy x budynek istniejący

wynajem/sprzedaŜ rozbudowa

79.1 kWh/(m2rok)

wg. wymagań WT2008 2) budynek nowy wg wymagań WT2008 2) budynek przebudowany

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) Zapotrzebowanie na energię końcową  (EK)

Część budynku oceniana kWh/(m2rok) Część budynku oceniana 57.1 kWh/(m2rok)

Część budynku wg WT2008 kWh/(m2rok)

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia  -  stacja: Kraków

  oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str. 2

79.1

Powierzchnia uŜytkowa (Af, m
2)

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną  1)

Stwierdzenie dotrzymania wymagań  wg. WT2008  2)

budynek oceniany   EP = 

281.7

Całość/część budynku

Rok zakończenia budowy/rok oddania do 
uŜytkowania

budynek mieszkalny

LK623

Rodzaj budynku

Rok budowy instalacji

Adres budynku

dom jednorodzinny

PROJEKT ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ                            
dla budynku LK 623

Budynek oceniany

WaŜne do:

nr. uprawnień budowlanych albo wpisu do rejestru:

data wystawienia:

160.6

Sporządzający świadectwo:

pieczątka, data,  podpisimię i nazwisko

1) Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia 
potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody uŜytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego
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Powierzchnia użytkowa (bez piwnic, garażu i pomieszczenia strychowego) - 149,44 m2

Powierzchnia piwnic    - 39,65 m2 

Powierzchnia garażu    - 36,00 m2 

Powierzchnia strychu    - 10,17 m2 

Powierzchnia całkowita    - 369,00 m2. 
Powierzchnia zabudowy    - 173,70 m2 

Kubatura netto     - 612,00 m3  
Kubatura brutto     - 860,00 m3 

Wysokość budynku     - 9,00 m  
Wysokość ściany kolankowej  - 0,69 m  
Kąt nachylenia dachu     - 42o  
Powierzchnia dachu     - 311,00 m2  
Wysokość pomieszczeń    - 2,50/2,75/2,70 m  
Minimalne wymiary działki   - 19,90x26,21 m  
 
Obliczenia wykonano dla Krakowa. 
 
 
Obliczeniowe zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania budynku LK 623  
(z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego) wynosi w wariancie z wentylacją 
mechaniczną: 
− źródło ciepła zasilane gazem 39,5 GJ/rok, 
− źródło ciepła zasilane olejem opałowym 42,6 GJ/rok, 
− źródło ciepła zasilane energią elektryczną 38,7 GJ/rok. 
Obliczeniowe zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania budynku LK 623  
(z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego) wynosi w wariancie z wentylacją naturalną: 
− źródło ciepła zasilane gazem 61,7 GJ/rok, 
− źródło ciepła zasilane olejem opałowym 66,6 GJ/rok, 
− źródło ciepła zasilane energią elektryczną 60,5 GJ/rok, 
natomiast budynku standardowego (spełniającego minimalne wymagania zawarte w przepisach tzn. 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 201, poz 1238) to: 
− źródło ciepła zasilane gazem 106,3 GJ/rok, 
− źródło ciepła zasilane olejem opałowym 114,8 GJ/rok, 
− źródło ciepła zasilane energią elektryczną 104,1 GJ/rok, 



 
 

Zapotrzebowanie energii do ogrzewania 
[GJ/a] Roczne koszty ogrzewania [zł] 

Nośnik 
energii 

ETS 
wentylacja 

mechaniczna 

ETS 
wentylacja 
naturalna Standardowy

ETS 
wentylacja 

mechaniczna

ETS 
wentylacja 
naturalna Standardowy 

Oszczędność kosztów 
ETS z wentylacją 

mechaniczną w stosunku 
do domu w technologii 

standardowej [zł/a] 

gaz 39.47 61.73 106.32 1618.3 2530.9 4359.1 2740.9 

olej 42.61 66.64 114.78 2622.1 4100.9 7063.2 4441.1 
energia 

elektryczna 38.66 60.46 104.13 2743.5 4290.8 7390.2 4646.7 
 
 
W obliczeniach przyjęto ceny nośników energii z marca 2010 roku. Obejmujące opłatę stałą i 
zmienną za nośnik energii bez podatku VAT.   
 
Koszt budowy domu standardowego (w technologii tradycyjnej) to 462 371,40 zł (stan wykończony 
bez instalacji cena obejmuje VAT 7%). Koszt budowy identycznego domu ETS to 412 812,76 zł. 
Koszty inwestycyjne są w przypadku domu ETS 11% niższe niż w przypadku domu standardowego. 
Przykładowe obliczenia wykonano dla kwoty kredytu wynoszącej 50% wartości inwestycji. Kredyt 
35 lat oprocentowanie 3,5%. 
 
 

Miesięczna 
oszczędność 

kosztów ogrzewania 
w odniesieniu do 

domu 
standardowego 

Zdyskontowana 
wartość sumy 

oszczędności w 
okresie 

kredytowania 

  Miesięczna 
rata kredytu 

[zł] 

Miesięczne 
koszty 

ogrzewania 
[zł] 

Miesięczna 
suma kosztów 

[zł] 

[zł]  [zł] 

Dom energooszczędny (ETS) 
- gaz 

853 211 1064 152 101778 

Dom standardowy - gaz 955 363 1319 0 0 

Dom energooszczędny (ETS) 
– olej opałowy 

853 342 1195 247 139534 

Dom standardowy – olej 
opałowy 

955 589 1544 0 0 

Dom energooszczędny (ETS) 
– energia elektryczna 

853 358 1211 258 144099 

Dom standardowy – energia 
elektryczna 

955 616 1571 0 0 

 
 
Oszczędności uzyskane można wykorzystać na dodatkowe podniesienie standardu np. wykonanie 
instalacji wentylacyjnej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła. Koszt wszystkich instalacji w 
domu LK 623 to 80 999,00 zł (łącznie z wentylacją nawiewno wywiewną z odzyskiem ciepła). 
Kwotę kredytu można zwiększyć o dyskontowana wartość oszczędności gdyż jest ona spłacana z 
miesięcznych oszczędności energetycznych.  
Przy odpowiednio dobranej kwocie kredytu i okresie kredytowania zwiększenie kosztów 
inwestycyjnych na budowę domu o wyższym standardzie energetycznym zostanie skompensowane 
przez zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych na ogrzewanie, przez co nie będzie miało wpływu na 
wysokość sumy miesięcznej raty kredytu oraz kosztów ogrzewania. W przedstawionym przykładzie 
widać, że miesięczna suma raty kredytu i kosztów ogrzewania dla domu ETS w którym źródło 



ciepła zasilane jest gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną jest mniejsza od tej uzyskanej 
w domu wybudowanym w tradycyjnej technologii. 
 
Współczynnik charakterystyki energetycznej budynku został określony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 
samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 
charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201 poz. 1240). W tabelach poniżej zestawiono wartości 
wskaźnika rocznego zapotrzebowania energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej oraz wskaźnika charakterystyki energetycznej budynku EP. Obliczono wyżej 
wymienione parametry przy założeniu, że zarówno system c.o. jaki i przygotowania c.w.u zasilane 
są z jednego nośnika energii tzn. gazu, oleju opałowego lub energii elektrycznej. Otrzymane wyniki 
porównano z graniczną wartością wskaźnika EP z obowiązujących warunków technicznych z dnia 6 
listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 201, poz. 1238). W domu z wentylację mechaniczną sprawność 
średniosezonowa odzysku ciepła wynosi 60%. Założono, że w budynkach wykonano próbę 
szczelności i wyznaczony na jej podstawie wskaźnik n50 wynosi 2 h-1. Uwzględniono w obliczenia 
zużycie energii przez urządzania pomocnicze tj. pompy, wentylatory. 
 

 

Wskaźnik zapotrzebowania 
energii końcowej do 

ogrzewania 

Wskaźnik 
zapotrzebowania 

energii końcowej do 
przygotowania c.w.u.

EP EP wg WT 
2008 budynek 

nowy 

Standard 

Nośnik energii do 
ogrzewania i 

przygotowania 
ciepłej wody 
użytkowej 

kWh/(m2·rok) kWh/(m2·rok) kWh/(m2·rok) kWh/(m2·rok)
gaz 38.9 40.2 79.1 

olej opałowy 42.0 40.2 82.5 

ET
S 

w
en

ty
la

cj
a 

m
ec

ha
ni

cz
na

 

energia elektryczna 38.1 38.1 182.4 

gaz 60.9 40.2 92.2 

olej opałowy 65.7 40.2 97.5 

ET
S 

st
an

da
rd

ow
y 

energia elektryczna 59.6 38.1 235.8 

gaz 104.8 40.2 140.9 

olej opałowy 113.2 40.2 150.1 

do
m

 
st

an
da

rd
ow

y 

energia elektryczna 102.7 38.1 365.3 

160.6 

 

http://www.mb.gov.pl/viewattach.php/id/054eae08e7f754f547eff25654360bd9
http://www.mb.gov.pl/viewattach.php/id/054eae08e7f754f547eff25654360bd9
http://www.mb.gov.pl/viewattach.php/id/054eae08e7f754f547eff25654360bd9
http://www.mb.gov.pl/viewattach.php/id/054eae08e7f754f547eff25654360bd9
http://www.mb.gov.pl/viewattach.php/id/054eae08e7f754f547eff25654360bd9
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20082011238&type=2&name=D20081238.pdf

