WIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
dla budynku mieszkalnego nr podst/nauka/2010
Wa*ne do: 01.03.2020
Budynek oceniany:
Rodzaj budynku
Adres budynku
Ca o /Cz
budynku
Rok budowy/przebudowy
Rok budowy instalacji
Liczba mieszka'
Powierzchnia u)ytkowa (Af,
2
m)
Cel wykonania wiadectwa

Budynek mieszkalny 40 rodzinny
5 kondygnacji naziemnych
Bia0ystok
O1. Nadzieja 1D
Ca o
1990
1990
40
1 598,36

3 budynek nowy
3 najem/sprzeda)

X budynek istniej2cy
3 (przebudowa/rozbudowa)

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialn6 energi7 pierwotn61)
EP - budynek oceniany
489,5 kWh/(m2rok)

Wg wymagaB WT20082) Wg wymagaB WT20082)
budynek nowy
budynek przebudowany
2)
Stwierdzenie dotrzymania wymagaB wg WT2008
Zapotrzebowanie na energie pierwotn6 (EP)
2

Budynek oceniany

489,5

kWh/(m rok)

Budynek wg WT2008

114,4

kWh/(m rok)

Zapotrzebowanie na energi7 koBcow6 (EK)
Budynek oceniany

375,6

2

kWh/(m rok)

2

1)

Charakterystyka energetyczna budynku okre lana jest na podstawie porównania jednostkowej ilo ci nieodnawialnej energii
pierwotnej EP niezb dnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, ch odzenia, wentylacji i
ciep ej wody u)ytkowej (efektywno ca kowita) z odpowiedni2 warto ci2 referencyjn2.
2)
Rozporz2dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pó=n. zm.), spe nienie warunków jest wymagane tylko dla
budynku nowego lub przebudowanego.
Uwaga: charakterystyka energetyczna okre lana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja ……Bia ystok..
oraz
dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporz6dzaj6cy 1wiadectwo:
Imi i nazwisko: mgr in). Mariusz Górkowski
Nr uprawnie' budowlanych albo nr wpisu do rejestru:
oczekuje na wpis
Data wystawienia: 02.03.2010r.

Data 02-03-2010 r.

Piecz2tka i podpis
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Charakterystyka techniczno-u*ytkowa budynku
Przeznaczenie budynku: mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnacji: pi nadziemnych plus kondygnacja podziemna - gara)
2
Powierzchnia u)ytkowa budynku: 1 970,62 m
2
Powierzchnia u)ytkowa o regulowanej temperaturze (Af): 1598,68,3 m
o
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima – 20 C, lato - niekontrolowane
2
Podzia powierzchni u)ytkowej: mieszkalna – 1598,68 m
3
Kubatura budynku: 7 061,80 m
Wska=nik zwarto ci budynku A/Ve = 0,472 1/m
Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna murowana, dach p aski
Liczba u)ytkowników/mieszka'ców - 128
Os ona budynku: ciany zewn trzne – Ytong, stropodach – EPS 8 cm; okna drewniane trzyszybowe
o
Instalacja ogrzewania: tak, w ze cieplny 950/70 C, grzejniki p ytowe z konwektorem, regulacja
miejscowa – zakres P – 2K
Instalacja wentylacji: nie, wentylacja grawitacyjna.
Instalacja ch odzenia: nie.
Instalacja przygotowania ciep ej wody u)ytkowej: tak, zasobnik zasilany z w z a cieplnego, cyrkulacja

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi7
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi7 koBcow6 [kWh/(m2rok)]
No nik energii
Miejska sie cieplna
1)

Ogrzewanie
i wentylacja
215,8

Ciep a woda

Suma

Urz2dzenia
1)
pomocnicze

159,8

375,6

2cznie z ch odzeniem pomieszcze'

Podzia0 zapotrzebowania na energi7
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi7 u*ytkow6 [kWh/(m2rok)]
Warto
2
[kWh/m rok)]
Udzia [%]

Ogrzewanie
i wentylacja
182,9

Ciep a woda
52,9

Urz2dzenia
1)
pomocnicze
0

77,6

22,4

0

Suma
235,8
2

100

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi7 koBcow6 [kWh/(m rok)
Warto
2
[kWh/m rok)]
Udzia [%]

Suma

159,8

Urz2dzenia
1)
pomocnicze
0

57,5

42,5

0

100

Ogrzewanie
i wentylacja
280,5

Ciep a woda
209,0

Urz2dzenia
1)
pomocnicze
0

Energia
1)
pomocnicza
0,0

57,3

42,7

0,0

0,0

Ogrzewanie
i wentylacja
215,8

Ciep a woda

375,6

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi7 pierwotn6 [kWh/(m2rok)
Warto
2
[kWh/m rok)
Udzia [%]

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialn6 energi7:
G pierwotn6
1)

489,5

kWh/(m2rok)

2cznie z ch odzeniem pomieszcze'
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Uwagi w zakresie mo*liwo1ci zmniejszenia zu*ycia energii
1) Mo)liwe zmiany w zakresie os ony zewn trznej budynku:
Zalecana termomodernizacja os on zewn trznych budynku oraz balkonów i tarasów na podstawie
szczegó owego audytu (g ównie likwidacji mostków cieplnych), wymiana stolarki na stolark o
zdecydowanie lepszych parametrach

2) Mo)liwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i =ród a energii:
Nale)y poprawi izolacj przewodów centralnego ogrzewania oraz dostosowa parametry
automatyki obiektowej w w =le cieplnym do potrzeb budynku

3) Mo)liwe zmiany ograniczaj2ce zu)ycie energii w czasie eksploatacji budynku:
Nale)y przeanalizowa zastosowanie pomp elektronicznych celem dostosowania parametrów pomp
do zmiennych potrzeb instalacji

4) Mo)liwe zmiany ograniczaj2ce zu)ycie energii zwi2zane z korzystaniem z ciep ej wody u)ytkowej:
Nale)y poprawi izolacj przewodów ciep ej wody i cyrkulacji oraz dostosowa parametry
zasobników ciep ej wody do aktualnego poziomu potrzeb. Proponuje si zastosowanie kolektorów
s onecznych do podgrzewu wody w procesie przygotowania ciep ej wody u)ytkowej

5) Inne uwagi osoby sporz2dzaj2cej wiadectwo charakterystyki energetycznej:
Przy podejmowaniu decyzji w zakresie ograniczenia zu)ycia energii celem zmniejszenia kosztów w
pierwszym etapie proponuje si przeprowadzenie analizy wariantowej mo)liwych rozwi2za'.
Proponuje si uwzgl dni wariant umo)liwiaj2cy zastosowanie standardu niskoenergetycznego
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Obja1nienia
Zapotrzebowanie na energi7
Zapotrzebowanie na energi w wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyra)ane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialn2 energi pierwotn2 i poprzez zapotrzebowanie na energi ko'cow2. Warto ci te s2 wyznaczone obliczeniowo na
podstawie jednolitej metodologii. Dane do oblicze' okre la si na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku
istniej2cego i przyjmuje si standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób
eksploatacji, standardow2 temperatur wewn trzn2 i wewn trzne zyski ciep a itp.). Z uwagi na standardowe warunki
brzegowe, uzyskane warto ci zu)ycia energii nie pozwalaj2 wnioskowa o rzeczywistym zu)yciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialn6 energi7 pierwotn6
Zapotrzebowanie na nieodnawialn2 energi pierwotn2 okre la efektywno ca kowit2 budynku. Uwzgl dnia ona obok energii
ko'cowej, dodatkowe nak ady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku ka)dego wykorzystanego
no nika energii (np. oleju opa owego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane ma e warto ci wskazuj2
na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysok2 efektywno
i u)ytkowanie energii chroni2ce zasoby i rodowisko.
Jednocze nie ze zu)yciem energii mo)na podawa odpowiadaj2c2 emisj CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energi7 koBcow6
Zapotrzebowanie na energi ko'cow2 okre la roczn2 ilo
energii dla ogrzewania (ewentualnie ch odzenia), wentylacji i
przygotowania ciep ej wody u)ytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych
warunków u)ytkowania i jest miar2 efektywno ci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na
energi ko'cow2 j jest to ilo energii bilansowana na granicy budynku, która powinna by dostarczone do budynku przy
standardowych warunkach z uwzgl dnieniem wszystkich strat, aby zapewni utrzymanie obliczeniowej temperatury
wewn trznej, niezb dnej wentylacji i dostarczenie ciep ej wody u)ytkowej. Ma e warto ci sygnalizuj2 niskie zapotrzebowanie i
tym samym wysok2 efektywno .

Budynek mieszkalny z lokalami us0ugowymi
Pwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w którym znajduj2 si lokale o funkcji niemieszkalnej mo)e
by sporz2dzone dla ca ego budynku lub oddzielnie dla cz ci mieszkalnej i dla ka)dej pozosta ej cz ci budynku stanowi2cej
samodzieln2 ca o techniczno-u)ytkow2 o odmiennej funkcji u)ytkowej. Fakt ten nale)y zaznaczy na stronie tytu owej w
rubryce (ca o /cz
budynku).

Informacje dodatkowe
1)

Niniejsze wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zosta o wydane na podstawie dokonanej oceny
charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pó=n. zm.) oraz rozporz2dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz ci budynku stanowi2cej
samodzieln2 ca o
techniczno-u)ytkow2 oraz sposobu sporz2dzania i wzorów wiadectw ich charakterystyki
energetycznej. (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)

2)

Pwiadectwo charakterystyki energetycznej traci wa)no po up ywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o
którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3)

Obliczona w wiadectwie charakterystyki energetycznej warto
„EP” wyra)ona w [kWh/m2rok] jest warto ci2
obliczeniow2 okre laj2c2 szacunkowe zu)ycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyj tego sposobu u)ytkowania i
standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie mo)e by podstaw2 do naliczania op at za rzeczywiste zu)ycie
energii w budynku.

4)

Ustalona w niniejszym wiadectwie skala do oceny w a ciwo ci energetycznych budynku wyra)a porównanie jego oceny
energetycznej z ocen2 energetyczn2 budynku spe niaj2cego wymagania warunków technicznych

5)

Wy)sz2 efektywno
energetyczn2 budynku mo)na uzyska przez poprawienie jego cech technicznych wykonuj2c
modernizacj w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energi lub zmieniaj2c parametry
eksploatacyjne.
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