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 1.  Strona tytułowa audytu energetycznego budynku

1. Dane identyfikacyjne budynku

3.

REGON  362720030

tel.: 692404337

małopolskie

Nazwa, nr. REGON i adres firmy wykonującej audyt

Urząd Miejski w Bukownie

NIP: 637 011 08 99

tel. / fax.: (32) 626 18 20

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

1.2. Rok  budowyużyteczności publicznej

ul. Kolejowa 16 ul. Spacerowa 1

1.1. Rodzaj budynku

2.

małopolskie

Olkuski

Bukowno

lata 70-te

1.3. Inwestor (nazwa lub 
imię i nazwisko, adres do 
korespondencji)

małopolskie

mgr inż. Inżynierii Środowiska. Spec. Odnawialne Źródła Energii

1.

1.4 Adres budynku

ul. Główna 5, Zalesie Golczowskie

Bukowno

32-310 Klucze

Miejscowość i data wykonania 

opracowania

PESEL 83033019906

4. Zalesie Golczowskie, 25.10.2016 r.

ul. Główna 5, Zalesie Golczowskie

woj. małopolskie

1.

Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 1395
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1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1,09 1,48 0,18 0,16

1,12 1,08 0,18 0,20

0,74 0,15

1,05 1,05

0,47 0,46 0,20 0,46

1+piwnica

1928,0

centralny, kotłownia węglowa i nagrzewnica gazowa

Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej, [m 2]

200

centralny, kotłownia węglowa

9160,2

0,0

Liczba lokali mieszkalnych

Sposób przygotowania ciepłej wody

0

2.

Współczynnik A/V, [l/m]

Stan po 

termomodernizacji

0,32

Dane ogólne

Liczba osób użytkujących budynek

Rodzaj systemu grzewczego budynku budynku

3.

tradycyjna i prefabrykowana

1.

Dach / stropodach/ strop nad nieogrzewanymi poddaszami lub 
nad przejazdami

2.

Ściany zewnętrzne/ ściany wewnętrzne/ ściana w gruncie

Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych

 2.  Karta audytu energetycznego budynku

6.
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych 

pomieszczeń niemieszkalnych, [m2]

Powierzchnia netto budynku, [m 2]       

Liczba kondygnacji
Kubatura części ogrzewanej, [m3]

4.

Strop nad piwnicą 

Konstrukcja/technologia budynku

Stan przed 

termomodernizacją

Inne dane charakteryzujące budynek

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody 

zewnętrzne, [W/(m
2
K)]

1892,0

1.

0,47 0,46 0,20 0,46

0,46 0,21
4,00 1,40 0,69 1,40

2,60 0,90

4,00 1,50

2,50 2,50

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

grawitacyjna/mechaniczna

6.

0,92

0,84

Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby

4.

5.

0,91

Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna)

Strumień powietrza zewnętrznego, [m 3/h]

1,97

14530,5

stolarka / kanały 
went./urządzenia nawiewno-

wywiewne

1,00Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia

Sprawność regulacji i wykorzystania

5.

Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki 

uwzględniające przerwy w ogrzewaniu

Okna, drzwi balkonowe

Drzwi zewnętrzne, bramy

Sprawność przesyłu 0,91

1,00

Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody 

użytkowej

Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej 

1,19Sprawność wytwarzania 

5.

Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych4.

0,67

Sprawność regulacji i wykorzystania

3.

Sprawność wytwarzania 0,40 0,88

Sprawność przesyłu 0,60 0,80

Sprawność akumulacji

1,00

Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka / kanały went.

0,80

323,124

1,00

Sprawność akumulacji

Liczba wymian powietrza, [1/h]

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego, [kW]

0,85 0,85

0,91

1,59

1,00

Charakterystyka systemu wentylacji

grawitacyjna

1,00

18072,5

Charakterystyka energetyczna budynku

168,852

2.

842,40

9,108

2293,43

Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, [kW] 26,716

4

3.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu), 
[GJ/rok]
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1.

20591,10

53,11

685,137

336,715

7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania 

audytu)

5678,45

Udział odnawialnych źródeł energii [%]. 0%0,00

9.

-
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody 
uźytkowej (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych 
obliczeniowych bilansu ciepła), [GJ/rok]

7.

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc, 
[zł/(MW m-c)]

Opłata za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku, [zł/GJ] 27,92

10.

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu), [GJ/rok] 4666,60 765,74

112,423
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu), [kWh/(m2rok)]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu), [kWh/(m2rok)]

123,679

2.

2248,40

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

6.

4.

5.
280,84 85,36

Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, [GJ/rok]

8.

3.

5.

6.

7.

354 912,67

5678,45

148,83

8,95

9,27

21,65

39,66

8.

Miesięczna opłata abonamentowa cwu, [zł/m-c] 148,83

[zł/(MW m-c)]

Roczne zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię, [%]

Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody 
uźytkowej na miesiąc, [zł/(MW m-c)]

1350,00

4.

Miesięczny koszt ogrzewania 1m2 pow. użytkowej, [zł/m2 m-c]

Planowana kwota kredytu, [zł]

18568,72

Charakterystyka ekonomiczna opłacalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 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.

2 245 587,54

2.

2,38

Miesięczna opłata abonamentowa, [zł/m-c]

Koszt przygotowania 1m3  ciepłej wody użytkowej, [zł/m3]

Planowane koszty całkowite, [zł] 2 245 587,54 Premia termomodernizacyjna, [zł]

83,11%

177 456,33
Roczna oszczędność kosztów energii, 
[zł/rok]
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3.1. Dokumentacja projektowa:

-

-

3.2. Obliczenia zapotrzebowania ciepła wg programu OZC

3.3. Wytyczne, sugestie i uwagi użytkownika:

- wzrost komfortu cieplnego,
- obniżenie kosztów wytwarzania ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

3.5. MW
3.4. Akty Prawne MW

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Pomiar własny wykonany podczas wizji lokalnej. 

Moc zamówiona budynku na potrzeby c.o. 

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

Audyt energetyczny wykonany w roku 2007.

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

Norma na obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród - EN ISO 6947

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z
dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. 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.

także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 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.

Norma na obliczanie sezonowego zapotrzebowania energii - PN-EN ISO 13790

Norma na obliczanie strat ciepła - PN EN 12831
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4.1. Opis ogólny obiektu

4.2. Konstrukcja budynku

Okna zewnętrzne w części administracyjnej obiektu w większości wymienione na nowe PCV, podwójnie

Budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Spacerowej 1 został oddany do
użytkowania w latach 70-tych. Obiekt złożony z dwóch części: wyższej, którą stanowi Główna Hala Sportowa
oraz niższej stanowiącej zaplecze gospodarcze oraz część administracyjną obiektu. Część niższa częściowo
podpiwniczona (tu znajduje się sauna, siłownia pomieszczenia techniczne oraz kotłownia). Obiekt
zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami prefabrykowanymi. Budynek użytkowany w
systemie całorocznym, stanowi zaplecze treningowe dla sekcji sportowych oraz szkół.

Część niższa obiektu przekryta stropodachem pełnym żelbetowym, bez wystarczającej izolacji termicznej.
Pokrycie wykonane z papy. Nad halą dach o konstrukcji stalowej z wiązarów kratowych. Porycie dachu
stanowi blacha aluminiowa. Izolację termiczną dachu stanowi warstwa wełny mineralnej, ułożona na suficie
podwieszanym. Istniejąca izolacja termiczna, w złym stanie technicznym - liczne zawilgocenia. Szczegóły
zawiera załącznik nr 3 do audytu - wydruk z programu OZC. 

Ściany zewnętrzne Hali Głównej wykonane z bloczków gazobetonu. Ściany części niższej murowane z cegły,
obustronnie tynkowane. Ściany piwnic i fundamentowe również murowane cegły ceramicznej pełnej. Część
niższa częściowo docieplona styropianem o grubości 10 cm. Szczegółowy opis przegród zawiera załącznik nr
3 do audytu - wydruk z programu OZC.

 4.  Inwentaryzacja techniczno-budowlana

4.3. Ogólny opis instalacji c.o.

4.4. Ogólny opis instalacji cwu.

4.5. Opis ogólny wentylacji.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana centralnie w dwóch zasobnikach c.w.u. o poj. 750 dm3 każdy
współpracujących z kotłem węglowym. Instalacja rozprowadzająca stalowa w złym stanie technicznym. Brak
instalacji cyrkulacji oraz izolacji termicznej na przewodach. W punktach czerpalnych występuje głównie stara,
nieszczelna armatura. 

Wentylacja grawitacyjna sprawna. Stwierdzono nadmierne przewietrzanie spowodowane nieszczelną stolarką 
i ślusarką okienną i drzwiową.

Okna zewnętrzne w części administracyjnej obiektu w większości wymienione na nowe PCV, podwójnie
szklone w dobrym stanie technicznym. Pozostałe okna stare, drewniane, podwójnie szklone w złym stanie
technicznym. W głównej hali sportowej okna stalowe o bardzo niskiej izolacyjności cieplnej. Zły stan
techniczny ślusarki prowadzi do nadmiernego przewietrzania pomieszczenia hali.  

Drzwi zewnętrzne w obiekcie nowe, aluminiowe częściowo przeszklone oraz nowe stalowe, pełne. 

Budynek zasilany w ciepło ze zlokalizowanej w piwnicy kotłowni węglowej. Źródłem ciepła dla potrzeb
analizowanego obiektu są dwa kotły węglowe. Instalacja centralnego ogrzewania stalowa, spawana,
dwururowa, pracująca w układzie otwartym. Brak izolacji termicznej na instalacji rozprowadzającej. Grzejniki
stare, żeberkowe oraz rurowe (gładkie i ożebrowane). Brak zaworów termostatycznych przy grzejnikach.
Instalacja w złym stanie technicznym o dużej bezwładności cieplnej z licznymi śladami korozji. W ostatnim
czasie wykonano instalację nadmuchową głównej hali sportowej zasilaną nagrzewnicą gazową (zlokalizowaną
w kotłowni). 

Wentylacja grawitacyjna sprawna. Stwierdzono nadmierne przewietrzanie spowodowane nieszczelną stolarką 
i ślusarką okienną i drzwiową.

7



Audyt energetyczny - Budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

l.p.

P1

U= 1,09

P2

U= 1,12

P3

U= 1,48
P4

U= 1,08

P5

U= 0,74
P6

U= 1,05
P7

U= 0,46

P8

U= 0,47

Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o polepszonych
właściwościach termicznych. Technologia lekka mokra, metoda
BSO.                   U=0,20 W/(m2K)

W/(m2K)

W/(m2K)

W/(m2K)

przegrody zewnętrzne

 5.  Ocena stanu technicznego budynku

Stropodach nad Halą

W/(m2K)

Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem
ekstrudowanym o obniżonej absorpcji wody. Technologia lekka
mokra, metoda BSO.     U=0,20 W/(m2K)

W/(m2K)

Ściana zewnętrzna z cegły - 
niedocieplon

możliwości i sposób poprawy

Okna zewnętrzne w części administracyjnej obiektu
w większości wymienione na nowe PCV, podwójnie
szklone w dobrym stanie technicznym. Pozostałe

Docieplenie stropodachu płytami wełny mineralnej lub styropianu.
      U=0,15 W/(m2K)

charakterystyka stanu istniejącego

okna i drzwi

W/(m2K)

Podłoga w piwnicy

Stropodach

Docieplenie podłogi na gruncie płytami styropianu.      U=0,30 
W/(m2K)

Podłoga na gruncie w Hali Sportowej

1.

Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o polepszonych
właściwościach termicznych. Technologia lekka mokra, metoda
BSO.                   U=0,20 W/(m2K)

Docieplenie ścian w gruncie styropianem ekstrudowanym.
Technologia lekka mokra, metoda BSO.    U=0,20 W/(m2K)

Docieplenie podłogi na gruncie płytami styropianu.      U=0,30 
W/(m2K)

W/(m2K)

Ściana zewnętrzna z gazobetonu

Ściana zewnętrzna piwnic - 
niedocieplona

Ściana w gruncie do głębokości -1m

W/(m2K)

Docieplenie stropodachu płytami styropapy.         U=0,15 W/(m2K)

Ciepła woda użytkowa przygotowywana centralnie w
dwóch zasobnikach c.w.u. o poj. 750 dm3 każdy
współpracujących z kotłem węglowym. Instalacja
rozprowadzająca stalowa w złym stanie technicznym.
Brak instalacji cyrkulacji oraz izolacji termicznej na
przewodach. W punktach czerpalnych występuje głównie
stara, nieszczelna armatura. 

Wymiana stolarki i ślusarki okiennej na nową. Częściowe
przymurowanie powierzchni przeszkleń na nowe.

Drzwi zewnętrzne w obiekcie nowe, aluminiowe
częściowo przeszklone oraz nowe stalowe, pełne. 

2.

szklone w dobrym stanie technicznym. Pozostałe
okna stare, drewniane, podwójnie szklone w złym
stanie technicznym. W głównej hali sportowej okna
stalowe o bardzo niskiej izolacyjności cieplnej. Zły
stan techniczny ślusarki prowadzi do nadmiernego
przewietrzania pomieszczenia hali.  

Wymian starych stalowych drzwi zewnętrznych na nowe.

5.

3.

Budynek zasilany w ciepło ze zlokalizowanej w piwnicy

kotłowni węglowej. Źródłem ciepła dla potrzeb

analizowanego obiektu są dwa kotły węglowe. Instalacja

centralnego ogrzewania stalowa, spawana, dwururowa,

pracująca w układzie otwartym. Brak izolacji termicznej na

instalacji rozprowadzającej. Grzejniki stare, żeberkowe

oraz rurowe (gładkie i ożebrowane). Brak zaworów

termostatycznych przy grzejnikach. Instalacja w złym

stanie technicznym o dużej bezwładności cieplnej z

instalacja grzewcza

instalacja ciepłej wody użytkowej

Zakres modernizacji c.o. obejmuje wymianę starego kotła
węglowego na nowe źrodło ciepła - systemu złożonego z
gazowych powietrzchnych pomp ciepła i wysokosprawnych
kotłów gazowych - całość wyposażona w automatykę pogodową.
Dodatkowo wariant przewiduje kompleksową wymianę instalacji
rozprowadzającej oraz montaż nowych grzejników wyposażonych
w zawory termostatyczne. Instalacja o znikomej bezwładności
cieplnej. W hali głównej planuje się montaż urządzeń

4.

Wymiana okien na nowe. Zastosowanie nawiewników powietrza
w nowych oknach. Zastosowanie urządzeń do odzysku ciepła z
usuwanego powietrza wewnętrznego (wentylacja mechaniczna,
bezkanałowa). 

wentylacja

Wentylacja grawitacyjna sprawna. Stwierdzono
nadmierne przewietrzanie spowodowane
nieszczelną stolarką i ślusarką okienną i drzwiową.

Zabieg modernizacji instalacji c.w.u. obejmuje: montaż nowego,
wysokosprawnego źródła ciepła (kotła gazowego) wspomaganego przez
system kolektorów słonecznych, wymianę instalacji rozprowadzającej
wraz z cyrkulacją w odpowiedniej izolacji termicznej oraz zastosowanie
wodooszczędnej armatury w punktach czerpalnych. 

8

stanie technicznym o dużej bezwładności cieplnej z

licznymi śladami korozji. W ostatnim czasie wykonano

instalację nadmuchową głównej hali sportowej zasilaną

nagrzewnicą gazową (zlokalizowaną w kotłowni). 

cieplnej. W hali głównej planuje się montaż urządzeń
odzyskujących ciepło z wydmuchiwanego powietrza
wewnętrznego. 
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l.p.

Docieplenie stropodachu płytami styropapy.         U=0,15 
W/(m2K)

Docieplenie stropodachu płytami wełny mineralnej lub 
styropianu.       U=0,15 W/(m2K)

Docieplenie ścian w gruncie styropianem ekstrudowanym. 
Technologia lekka mokra, metoda BSO.    U=0,20 W/(m2K)

Docieplenie podłogi na gruncie płytami styropianu.      
U=0,30 W/(m2K)

przegrody zewnętrzne

Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o
polepszonych właściwościach termicznych. Technologia
lekka mokra, metoda BSO.                   U=0,20 W/(m2K)

1.
Zmniejszenie strat przez przenikanie.

Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem
ekstrudowanym o obniżonej absorpcji wody. Technologia
lekka mokra, metoda BSO.     U=0,20 W/(m2K)

sposób realizacjirodzaj usprawnień lub przedsięwzięć

Wentylacja grawitacyjna sprawna. Stwierdzono
nadmierne przewietrzanie spowodowane
nieszczelną stolarką i ślusarką okienną i

Wymiana stolarki i ślusarki okiennej na nową. Częściowe
przymurowanie powierzchni przeszkleń na nowe.

 6.  Wykaz rodzaju usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu 

technicznego

Wymiana okien na nowe. Zastosowanie nawiewników
powietrza w nowych oknach. Zastosowanie urządzeń do
odzysku ciepła z usuwanego powietrza wewnętrznego

okna i drzwi

Zmniejszenie strat przez przenikanie.

wentylacja

2.

3.

instalacja ciepłej wody użytkowej

Zabieg modernizacji instalacji c.w.u. obejmuje: montaż
nowego, wysokosprawnego źródła ciepła (kotła gazowego)
wspomaganego przez system kolektorów słonecznych,
wymianę instalacji rozprowadzającej wraz z cyrkulacją w
odpowiedniej izolacji termicznej oraz zastosowanie
wodooszczędnej armatury w punktach czerpalnych. 

4.

nieszczelną stolarką i ślusarką okienną i
drzwiową.

Zakres modernizacji c.o. obejmuje wymianę starego kotła
węglowego na nowe źrodło ciepła - systemu złożonego z
gazowych powietrzchnych pomp ciepła i wysokosprawnych
kotłów gazowych - całość wyposażona w automatykę
pogodową. Dodatkowo wariant przewiduje kompleksową
wymianę instalacji rozprowadzającej oraz montaż nowych
grzejników wyposażonych w zawory termostatyczne.
Instalacja o znikomej bezwładności cieplnej. W hali głównej
planuje się montaż urządzeń odzyskujących ciepło z
wydmuchiwanego powietrza wewnętrznego. 

Budynek zasilany w ciepło ze zlokalizowanej w
piwnicy kotłowni węglowej. Źródłem ciepła dla
potrzeb analizowanego obiektu są dwa kotły
węglowe. Instalacja centralnego ogrzewania
stalowa, spawana, dwururowa, pracująca w
układzie otwartym. Brak izolacji termicznej na
instalacji rozprowadzającej. Grzejniki stare,
żeberkowe oraz rurowe (gładkie i ożebrowane).
Brak zaworów termostatycznych przy
grzejnikach. Instalacja w złym stanie
technicznym o dużej bezwładności cieplnej z
licznymi śladami korozji. W ostatnim czasie
wykonano instalację nadmuchową głównej hali
sportowej zasilaną nagrzewnicą gazową
(zlokalizowaną w kotłowni). 

instalacja grzewcza

Ciepła woda użytkowa przygotowywana
centralnie w dwóch zasobnikach c.w.u. o poj.
750 dm3 każdy współpracujących z kotłem
węglowym. Instalacja rozprowadzająca stalowa
w złym stanie technicznym. Brak instalacji
cyrkulacji oraz izolacji termicznej na
przewodach. W punktach czerpalnych
występuje głównie stara, nieszczelna armatura. 

odzysku ciepła z usuwanego powietrza wewnętrznego
(wentylacja mechaniczna, bezkanałowa). 

5.

9
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W rozdziale dokonano:

 7.1.  Wybór optymalnych usprawnień dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło

po termomodernizacji

a) określenia optymalnego oporu cieplnego dla każdego usprawnienia wymienionego w rozdziale 6 dotyczącego
zmniejszenia strat ciepła

b) zestawienia optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wg wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT)
charakteryzujące każde usprawnienie oraz nakłady finansowe

przed 

termomodernizacją

53,11

 7.  Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

-20,00

Do obliczeń przyjęto następujące dane:

symbol

obliczeniowa temperatura wewnętrzna, [°C]

O0m, O1m

opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki
energii wykorzystywanej do ogrzewania, [zł/GJ]

27,92

5678,4520591,10
stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem
energii wykorzystywanej do ogrzewania, [zł/(MW×miesiąc)]

obliczeniowa temperatura zewnętrzna, [°C] -20,00

16,71

O0z, O1z

tzo

two 16,71

Stan  istniejący - Opłaty to wynik średniej ważonej: 75% - węgiel kamienny, 25% gaz ziemny.

Stan  po modernizacji - Opłaty to teoretycznie przyjęta taryfa gazowa wg. aktualnie obowiązjącego cennika. 

Opłaty w stanie istniejącym: 

Opłata zmienna [zł/GJ] - koszt 1 tony paliwa, węgla (75%) oraz koszt wg taryf gazowej - średnia ważona

Abonament - związany z taryfą gazową. 

Opłata stała - [zł/MW*m-c] - koszt utrzymania 3 palaczy (2000 zł brutto - miesięczne wynagrodzenie). Kwota ta zostałam odniesiona ( z proporcji) do 
1 MW mocy. Koszt opłaty stałej związanej ze zużyciem Gazu - wg taryfy - suma obu kosztów to wynik w tabeli. 

1
udział źródła ciepła w zapotrzebowaniu na moc cieplną
przed i po wykonaniu wariantu termomodernizacyjnego 

O0m, O1m 5678,45

miesięczna opłata abonamentowa, [zł]

20591,10
energii wykorzystywanej do ogrzewania, [zł/(MW×miesiąc)]

21,65

x0, x1

y0, y1

udział źródła ciepła w zapotrzebowaniu na ciepło przed i po
wykonaniu wariantu termomodernizacyjnego 

1

1

Ab0, Ab1 148,83

1

10
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U

[W/(m2K)]

R λ            
[(m2×K)/W] [W/(mK)]

A                   Q0u

[m2] [GJ/rok]

Akoszt                   q0u

[m2] [MW]

Sd

[dzień×K/rok]

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT

cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
10 4,14 3,23 0,241 0,000659 4,6840 16693,17 1031,87 16,18

12 4,79 3,87 0,209 0,000571 4,0530 17806,05 1071,44 16,62

14 5,43 4,52 0,184 0,000503 3,5718 18918,93 1101,61 17,17

15 5,76 4,84 0,174 0,000475 3,3717 19475,37 1114,16 17,48

16 6,08 5,16 0,164 0,000449 3,1928 20031,80 1125,38 17,80

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 

7.1.1. Określenie optymalnego oporu cieplnego dla 

przegrody zewnętrznej budynku Ściana zewnętrzna z cegły - niedocieplon

0,92
Całkowity opór cieplny przegrody w 
stanie istniejącym

Liczba stopniodni

85,61

Przegroda (symbol):

1,09

3018,0

Powierzchnia przegrody do obliczania 
strat

Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody w stanie istniejącym

Powierzchnia przegrody do obliczania 
kosztu usprawnienia

op
ty

m
al

iz
ac

ja

Wartość Nu przyjęto na podstawie zapytań ofertowych.

Roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

Zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

Współczynnik przewodzenia ciepła

styropian

74,44

Materiał izolacyjny

0,002976

0,031

SZ_CEG

21,138

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
14 5,43 4,52 0,18 0,000503 3,572 18918,93 1101,61 17,17

Uwaga!

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 

Koszt termomodernizacji ścian zewnętrznych obejmuje docieplenie ścian styropianem o polepszonych właściwościach
termicznych o grubości 14 cm, docieplenie ościeży styropianem o grubości 2-3 cm, koszty robocizny oraz wszelkie
pozostałe prace związanie z kompleksowym przeprowadzeniem zabiegu.

Wariant wybrany:

Do optymalizacji przyjęto dostępne na rynku grubości styropianu o współczynniku przenikania ciepła λ=0,031 W/mK.

11
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U

[W/(m2K)]

R λ            
[(m2×K)/W] [W/(mK)]

A                   Q0u

[m2] [GJ/rok]

Akoszt                   q0u

[m2] [MW]

Sd

[dzień×K/rok]

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
10 4,12 3,23 0,243 0,005252 37,304 147360,00 8436,73 17,47

12 4,77 3,87 0,210 0,004541 32,253 154728,00 8753,44 17,68

14 5,41 4,52 0,185 0,003999 28,407 162096,00 8994,62 18,02

15 5,73 4,84 0,174 0,003774 26,809 165780,00 9094,85 18,23

16 6,06 5,16 0,165 0,003573 25,381 169464,00 9184,41 18,45

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 

Ściana zewnętrzna z gazobetonu

Przegroda (symbol):

Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody w stanie istniejącym

736,80

7.1.2. Określenie optymalnego oporu cieplnego dla 

przegrody zewnętrznej budynku

1,12

Całkowity opór cieplny przegrody w 
stanie istniejącym

Materiał izolacyjny

0,031

styropian

Współczynnik przewodzenia ciepła

3018,0

Zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

Powierzchnia przegrody do obliczania 
strat

SZ_GAZOBET

0,024192

171,837

0,89

589,44
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

Wartość Nu przyjęto na podstawie zapytań ofertowych.

Liczba stopniodni

op
ty

m
al

iz
ac

ja

Powierzchnia przegrody do obliczania 
kosztu usprawnienia

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
14 5,41 4,52 0,18 0,003999 28,407 162096,00 8994,62 18,02

Uwaga!

Wariant wybrany:

W części niepodpiwniczonej obiektu należy wykonać izolację termiczną do poziomu poniżej gruntu, unikając tym samym
wystąpieniu mostka termicznego na wysokości podłogi na parterze.  

Koszt termomodernizacji ścian zewnętrznych obejmuje docieplenie ścian styropianem o polepszonych właściwościach
termicznych i grubości 14 cm, docieplenie ościeży styropianem o grubości 3 cm, koszty robocizny oraz wszelkie pozostałe
prace związanie z kompleksowym przeprowadzeniem zabiegu.

Do optymalizacji przyjęto dostępne na rynku grubości styropianu o współczynniku przenikania ciepła λ=0,031 W/mK.

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 

12
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U

[W/(m2K)]

R λ            
[(m2×K)/W] [W/(mK)]

A                   Q0u

[m2] [GJ/rok]

Akoszt                   q0u

[m2] [MW]

Sd

[dzień×K/rok]

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
10 3,80 3,13 0,263 0,000344 2,445 10445,57 710,49 14,70

12 4,42 3,75 0,226 0,000296 2,099 10896,16 732,15 14,88

14 5,05 4,38 0,198 0,000259 1,839 11346,75 748,45 15,16

16 5,67 5,00 0,176 0,000230 1,637 11797,34 761,15 15,50

18 6,30 5,63 0,159 0,000208 1,474 12247,94 771,34 15,88

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 

SZPIW

0,67

Liczba stopniodni

Materiał izolacyjny

13,774

3018,0

1,48

Przegroda (symbol):

Współczynnik przewodzenia ciepła

styropor

7.1.3. Określenie optymalnego oporu cieplnego dla 

przegrody zewnętrznej budynku Ściana zewnętrzna piwnic - niedocieplona

0,032

Powierzchnia przegrody do obliczania 
strat

op
ty

m
al

iz
ac

ja

Wartość Nu przyjęto na podstawie zapytań ofertowych.

Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody w stanie istniejącym

Całkowity opór cieplny przegrody w 
stanie istniejącym

40,96
Zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

35,62
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

Powierzchnia przegrody do obliczania 
kosztu usprawnienia

0,001939

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
14 5,05 4,38 0,20 0,000259 1,839 11346,75 748,45 15,16

Uwaga:

Wariant wybrany:

Koszt termomodernizacji ścian zewnętrznych piwnic obejmuje docieplenie ścian styropianem o obniżonej absorpcji wody i
grubości 14 cm, docieplenie ościeży styropianem o grubości 2-3 cm, koszty robocizny oraz wszelkie pozostałe prace
związanie z kompleksowym przeprowadzeniem zabiegu.

Do optymalizacji przyjęto dostępne na rynku grubości styropianu o współczynniku przenikania ciepła λ=0,032W/mK.

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 
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U

[W/(m2K)]

R λ            
[(m2×K)/W] [W/(mK)]

A                   Q0u

[m2] [GJ/rok]

Akoszt                   q0u

[m2] [MW]

Sd

[dzień×K/rok]

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
10 3,80 3,13 0,263 0,000741 5,264 24225,00 1529,89 15,83

12 4,42 3,75 0,226 0,000636 4,520 25330,00 1576,53 16,07

14 5,05 4,38 0,198 0,000558 3,961 26435,00 1611,62 16,40

16 5,67 5,00 0,176 0,000496 3,525 27540,00 1638,98 16,80

18 6,30 5,63 0,159 0,000447 3,175 28645,00 1660,91 17,25

Materiał izolacyjny

Roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

Liczba stopniodni

Wartość Nu przyjęto na podstawie zapytań ofertowych.

0,00417685,00

Ściana w gruncie do głębokości -1m

76,70

styropor
Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody w stanie istniejącym

7.1.4. Określenie optymalnego oporu cieplnego dla 

przegrody zewnętrznej budynku

Współczynnik przewodzenia ciepła0,67

Powierzchnia przegrody do obliczania 
strat

0,032

op
ty

m
al

iz
ac

ja

3018,0

Zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

Całkowity opór cieplny przegrody w 
stanie istniejącym

1,48

SG<1,0MPrzegroda :

29,660

Powierzchnia przegrody do obliczania 
kosztu usprawnienia

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
14 5,05 4,38 0,20 0,000558 3,961 26435,00 1611,62 16,40

Uwaga:

Koszt termomodernizacji ścian zewnętrznych piwnic obejmuje docieplenie ścian styropianem o obniżonej absorpcji wody i
grubości 14 cm, koszty robocizny oraz wszelkie pozostałe prace związanie z kompleksowym przeprowadzeniem zabiegu.

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 

Do optymalizacji przyjęto dostępne na rynku grubości styropianu o współczynniku przenikania ciepła λ=0,032W/mK.

Wariant wybrany:

14
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U

[W/(m2K)]

R λ            
[(m2×K)/W] [W/(mK)]

A                   Q0u

[m2] [GJ/rok]

Akoszt                   q0u

[m2] [MW]

Sd

[dzień×K/rok]

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
19 6,35 5,00 0,157 0,004682 33,255 139040,00 6190,35 22,46

20 6,61 5,26 0,151 0,004495 31,932 142200,00 6273,30 22,67

21 6,88 5,53 0,145 0,004323 30,710 145360,00 6349,90 22,89

22 7,14 5,79 0,140 0,004164 29,578 148520,00 6420,86 23,13

23 7,40 6,05 0,135 0,004016 28,527 151680,00 6486,78 23,38
Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 

Stropodach nad Halą

1,35

Zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

Materiał izolacyjny

Całkowity opór cieplny przegrody w 
stanie istniejącym

0,022004

Wartość Nu przyjęto na podstawie zapytań ofertowych.

0,038

0,74 wełna mineralna

Powierzchnia przegrody do obliczania 
strat

Powierzchnia przegrody do obliczania 
kosztu usprawnienia

7.1.5. Określenie optymalnego oporu cieplnego dla 

przegrody zewnętrznej budynku

STRD_HPrzegroda (symbol):

Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody w stanie istniejącym

Współczynnik przewodzenia ciepła

810,00
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

156,298

Liczba stopniodni 3018,0

op
ty

m
al

iz
ac

ja

790,00

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
21 6,88 5,53 0,15 0,004323 30,710 145360,00 6349,90 22,89

Uwaga!

Koszt termomodernizacji stropodachu obejmuje docieplenie wełną mineralną o grubości 23 cm, koszty robocizny oraz
wszelkie pozostałe prace związanie z kompleksowym przeprowadzeniem zabiegu, w tym demontaż i wykonanie
ponownego, szczelnego pokrycia.

Do optymalizacji przyjęto dostępne na rynku grubości wełny o współczynniku przenikania ciepła λ=0,040 W/mK.

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 

Wariant wybrany:

Do optymalizacji przyjęto współczynnik U przegrody, który nie uwzględnia jej dotychczasowej izolacji termicznej. Duży
stopień zawilgocenia wełny wpłynął niekorzystnie na jej funkcjonalność powodując nadmierne straty ciepła w
pomieszczeniu hali. Ze względu na brak informacji co do jej faktycznego stanu technicznego należy ją zdemontować a
następnie ułożyć nową wraz z nowym szczelnym pokryciem dachu. 
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U

[W/(m2K)]

R λ            
[(m2×K)/W] [W/(mK)]

A                   Q0u

[m2] [GJ/rok]

Akoszt                   q0u

[m2] [MW]

Sd

[dzień×K/rok]

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
21 6,20 5,25 0,161 0,004330 30,758 118301,34 9107,01 12,99

22 6,45 5,50 0,155 0,004162 29,566 121374,10 9181,73 13,22

23 6,70 5,75 0,149 0,004007 28,463 124446,86 9250,88 13,45

24 6,95 6,00 0,144 0,003863 27,440 127519,62 9315,05 13,69

25 7,20 6,25 0,139 0,003729 26,487 130592,39 9374,77 13,93

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 

Wartość Nu przyjęto na podstawie zapytań ofertowych.

Stropodach

Powierzchnia przegrody do obliczania 
kosztu usprawnienia

op
ty

m
al

iz
ac

ja

Liczba stopniodni

Materiał izolacyjny

768,19

1,05

Zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

0,028200

Powierzchnia przegrody do obliczania 
strat

STRD

styropapa
Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody w stanie istniejącym

Całkowity opór cieplny przegrody w 
stanie istniejącym

200,311
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

0,040

731,61

7.1.6. Określenie optymalnego oporu cieplnego dla 

przegrody zewnętrznej budynku

Przegroda (symbol):

Współczynnik przewodzenia ciepła0,95

3018,0

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
23 6,70 5,75 0,15 0,004007 28,463 124446,86 9250,88 13,45

Zalecenie termomodernizacyjne obejmuje ocieplenie stropodachu pełnego warstwą styropapy o grubości 23 m. 

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 

Wariant wybrany:
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U

[W/(m2K)]

R λ            
[(m2×K)/W] [W/(mK)]

A                   Q0u

[m2] [GJ/rok]

Akoszt                   q0u

[m2] [MW]

Sd

[dzień×K/rok]

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
5 3,45 1,25 0,290 0,008624 61,260 97960,00 659,51 148,54

10 4,70 2,50 0,213 0,006330 44,960 161160,00 1681,51 95,84

11 4,95 2,75 0,202 0,006010 42,688 173800,00 1823,95 95,29

12 5,20 3,00 0,192 0,005721 40,635 186440,00 1952,68 95,48

13 5,45 3,25 0,184 0,005458 38,770 199080,00 2069,60 96,19

Podłoga na gruncie w Hali Sportowej

3018,0

7.1.7. Określenie optymalnego oporu cieplnego dla 

przegrody zewnętrznej budynku

Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody w stanie istniejącym

Przegroda (symbol): PG_HALA

Całkowity opór cieplny przegrody w 
stanie istniejącym

0,013529

2,20

Zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

Materiał izolacyjny0,46

790,00
Powierzchnia przegrody do obliczania 
kosztu usprawnienia

810,00

styropian
op

ty
m

al
iz

ac
ja

Liczba stopniodni

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,040

96,102
Powierzchnia przegrody do obliczania 
strat

Roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

Wartość Nu przyjęto na podstawie zapytań ofertowych.

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
11 4,95 2,75 0,20 0,006010 42,688 173800,00 1823,95 95,29

Zalecenie termomodernizacyjne obejmuje ocieplenie podłogi na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych styropianem o
grubości 10 cm. Koszt modernizacji obejmuje wykonanie warstwy wykańczającej ( wg.własnego uznania). Wymagany
współczynnik wg WT 2021 został osiągnięty dla grubości 5 cm. Sugerowano się jednak drugim warunkiem tj. najkrótszym
SPBT, które wskazuje na wybór grubości 11cm. 

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 

Wariant wybrany:
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U

[W/(m2K)]

R λ            
[(m2×K)/W] [W/(mK)]

A                   Q0u

[m2] [GJ/rok]

Akoszt                   q0u

[m2] [MW]

Sd

[dzień×K/rok]

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
5 3,36 1,25 0,297 0,006090 43,256 39032,00 78,17 499,29

10 4,61 2,50 0,217 0,004440 31,538 93772,00 812,90 115,35

11 4,86 2,75 0,206 0,004212 29,917 104720,00 914,53 114,51

12 5,11 3,00 0,196 0,004006 28,454 115668,00 1006,22 114,95

13 5,36 3,25 0,186 0,003819 27,128 126616,00 1089,37 116,23

2,11
Całkowity opór cieplny przegrody w 
stanie istniejącym

0,009690
Powierzchnia przegrody do obliczania 
kosztu usprawnienia

476,00

0,040

Powierzchnia przegrody do obliczania 
strat

7.1.8. Określenie optymalnego oporu cieplnego dla 

przegrody zewnętrznej budynku

Roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

op
ty

m
al

iz
ac

ja
styropian

558,07

3018,0

Przegroda (symbol):

Wartość Nu przyjęto na podstawie zapytań ofertowych.

Współczynnik przewodzenia ciepła

Zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

Liczba stopniodni

Materiał izolacyjny

68,831

PG_PIW

Podłoga w piwnicy

0,47
Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody w stanie istniejącym

d R ∆R U q1u Q1u Nu ∆OrU SPBT
cm m2*K/W m2*K/W W/m2*K MW GJ/rok zł zł/rok lata
11 4,86 2,75 0,21 0,004212 29,917 104720,00 914,53 114,51

Zalecenie termomodernizacyjne obejmuje ocieplenie podłogi na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych styropianem o
grubości 10 cm. Koszt modernizacji obejmuje wykonanie warstwy wykańczającej ( wg.własnego uznania). Wymagany
współczynnik wg WT 2021 został osiągnięty dla grubości 5 cm. Sugerowano się jednak drugim warunkiem, tj. najkrótszym
SPBT, które wskazuje na wybór grubości 11 cm. 

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 

Wariant wybrany:
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Aok

m2

U0 Q0

W/(m2K) GJ/rok

Vnom q0

m3/h MW

U1 Nok jednostkowe Aok Q1 q1 ∆OrOK +   Nok + Nw SPBT

W/m2*K zł/m2 m2 GJ/rok MW zł/rok zł lata

0,69 1553,26 235,92 1123,418 0,132685 25197,67 366444,00 14,54

0,55 1692,22 235,92 1114,870 0,131482 25733,76 399228,00 15,51

U1 Nok jednostkowe Aok Q1 q1 ∆OrOK +   Nok + Nw SPBT

W/m2*K zł/m2 m2 GJ/rok MW zł/rok zł lata

0,69 1553,26 235,92 1123,418 0,132685 25197,67 366444,00 14,54

dane do obliczeń:

1

wariant 2symbol wariant 1

1435,385

Usprawnienie

Przegroda (symbol):

Powierzchnia całkowita okien

Określenie optymalnego usprawnienia dotyczącego wymiany okien oraz poprawy systemu wentylacji

roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

Strumień powietrza wentylacyjnego 
odniesiony do warunków projekt.

1

4,00

zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

0,199406

OZ_S

10154,4

Współczynnik przenikania ciepła okna 
przewidzianego do wymiany

7.2.1. 

235,92
wymiana istniejących okien na nowe z nawiewnikami wraz z częściowym 
przymurowaniem

2

Wariant wybrany

stan 
istniejący

cr 1,1 1,0 1,0
cm 1,3 1,0 1,0
cw 1,2 1,2 1,2

PRZYMUROWANIE:

3 0,3

13200,7 10154,4

współczynnik korekcyjny
współczynnik korekcyjny

0,3awspółczynnik przepływu, m3/(m*h*daPa^(2/3))

współczynnik korekcyjny

W optymalizacji podano średni współczynnik przenikania ciepła po wymianie okien z przymurowaniem. Określono

współczynniki dla obu wariantów: dla okien U=0,90 W/(m2K) współczynnik wynikający ze średniej to U= 0,69 W/(m2K).

Natomiast dla okien U=0,7 W/(m2K) współczynnik wynikający ze średniej to U= 0,55 W/(m2K). 

Powierzchnia przymurowania wynosi 72,00 m2, współczynnik przenikania dla ściany w miejscu istniejącego okna wynosi

U<=0,20 W/(m2K). Pozostałą część stanowią okna zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U=0,90 W/(m2K).

strumień powietrza wentylacyjnego,    m3/h Vobl

Wariant polega na zmniejszeniu powierzchni starych okien poprzez ich częściowe zamurowanie oraz wymianę pozostałych
na nowe.

10154,4

istniejący

Na podstawie średniej ważonej oszacowano również cenę jednostkową wymiany 1 m2 okna z przymurowaniem. 

Grubości materiałów izolacyjnych dobrano na podstawie wytycznych warunków technicznych WT2021. 
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Aok

m2

U0 Q0

W/(m2K) GJ/rok

Vnom q0

m3/h MW

U1 Nok jednostkowe Aok Q1 q1 ∆OrOK +   Nok + Nw SPBT

W/m2*K zł/m2 m2 GJ/rok MW zł/rok zł lata

0,90 1350,00 23,0 74,936 0,008912 1834,36 31104,00 16,96

0,70 1550,00 23,0 73,734 0,008742 1909,71 35712,00 18,70

U1 Nok jednostkowe Aok Q1 q1 ∆OrOK +   Nok + Nw SPBT

W/m2*K zł/m2 m2 GJ/rok MW zł/rok zł lata

0,90 1350,00 23,0 74,936 0,008912 1834,36 31104,00 16,96

dane do obliczeń:

wymiana istniejących okien na nowe z nawiewnikami

2,60

1

wariant 2

1

Współczynnik przenikania ciepła okna 
przewidzianego do wymiany

99,055
roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

Usprawnienie

symbol
stan 

istniejący

Powierzchnia całkowita okien

Przegroda (symbol):

Strumień powietrza wentylacyjnego 
odniesiony do warunków projekt.

Określenie optymalnego usprawnienia dotyczącego wymiany okien oraz poprawy systemu wentylacji

0,014653,0

2

wariant 1

Wariant wybrany

OZ_DR

23,0

7.2.2.

zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

cr 1,2 1,0 1,0
cm 1,4 1,0 1,0
cw 1,2 1,2 1,2

strumień powietrza wentylacyjnego,    m3/h 914,2

a

istniejący

współczynnik przepływu, m3/(m*h*daPa^(2/3))

Vobl

3

współczynnik korekcyjny

współczynnik korekcyjny
współczynnik korekcyjny

653,0

0,3 0,3

653,0
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Aok

m2

U0 Q0

W/(m2K) GJ/rok

Vnom q0

m3/h MW

U1 Nok jednostkowe Aok Q1 q1 ∆OrOK +   Nok + Nw SPBT

W/m2*K zł/m2 m2 GJ/rok MW zł/rok zł lata

1,30 1800,00 13,62 67,036 0,007967 1673,13 24516,00 14,65

1,10 2100,00 13,62 66,326 0,007867 1717,67 28602,00 16,65

U1 Nok jednostkowe Aok Q1 q1 ∆OrOK +   Nok + Nw SPBT

W/m2*K zł/m2 m2 GJ/rok MW zł/rok zł lata

1,30 1800,00 13,62 67,04 0,007967 1673,13 24516,00 14,65

dane do obliczeń:

7.2.3.

89,1094,00

1

Przegroda (symbol):

586,2

Powierzchnia całkowita drzwi wymiana istniejących drzwi na nowe13,62

roczne zapotrzebowanie na ciepło na 
pokrycie strat przez przenikanie

stan 
istniejący

1

Strumień powietrza wentylacyjnego 
odniesiony do warunków projekt.

0,012244
zapotrzebowanie na moc cieplną na 
pokrycie strat przez przenikanie

DZ_S

Określenie optymalnego usprawnienia dotyczącego wymiany drzwi oraz poprawy systemu wentylacji

Współczynnik przenikania ciepła drzwi 
przewidzianych do wymiany

Usprawnienie

wariant 2wariant 1symbol

2

Wariant wybrany

cr 1,2 1,0 1,0
cm 1,4 1,0 1,0
cw 1,2 1,2 1,2

współczynnik korekcyjny

a

współczynnik korekcyjny

586,2strumień powietrza wentylacyjnego,    m3/h Vobl 586,2

istniejący

0,53 0,5

współczynnik korekcyjny

820,7

współczynnik przepływu, m3/(m*h*daPa^(2/3))
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0,85

0,60

1 000

10

0,40

0,80

0,88-

kWh/rok
roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego  
Qw,nd=Vwi*Af*cw*ρw*(θcw-θ0)*kr*tr/3600

0,00

kg/m3

jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
użytkową, Vwi - *

4,19

0,55

kJ/kg*K

-

stan przed modernizacją

1 000

-

0,55dm3/(m2*dzień)

dzień

0,85

0C

kWh/rok

gęstość wody, ρw

10

temperatura wody ciepłej w podgrzewaczu, θcw

sprawność przesyłu ciepłej wody, ηd, w

55

11 616,92

365

0,80

0C

365

sprawność akumulacji, η

liczba dni w roku, tr 

4 297,50

Współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w 
użytkowaniu ciepłej wody użytkowej, kr *

sprawność wytwarzania ciepła, ηg, w

-

temperatura wody zimnej, θ0

15 914,42

Ilośc energii uzyskana z instalacji zasilanej przez 
kolektory słoneczne.

4,19

0,80

ciepło właściwe wody, cw

stan po modernizacjiopis

 7.3.  Określenie optymalnych usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na 

ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej

55

jednostka

78 011,84

0,85

1 350,00

2,56

1,00

koszty wytworzenia c.w.u.* zł/rok

m3/h

kW

GJ/m3

23,30

53,11

27 117,15

koszty stałe c.w.u.

0,20

0,32

-

kW

-

kWh/rok

sprawność sezonowa wykorzystania, ηe, w 

148,83zł/mc

zł/GJ

sprawność całkowita, ηw, tot

26,72

roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego,  QK,W 
1

0,92

17,68

68,35

2,56

roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego,  QK,W

współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru 

c.w.u., Nh=9,32*Li
-0,244

maksymalna moc c.w.u.   qcwu
max=Vhśr*Qcwj*Nh*106/3600

0,85

średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w 
budynku, Vhśr=(Af*Vwi)/(10*1000)

średnia moc c.w.u.  qcwu
śr=qcwu

max/Nh

zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1m3 wody 

Qcwj=cw*ρw*(θcw-θ0)*kt/ηw,tot/106

18 568,72

19 413,30

zł/MW*mc

koszty zmienne c.w.u.

6 118,04

sprawność akumulacji, ηs, w

9,11

0,60

abonament c.w.u.

69,89

5 678,45

-

0,10

1,00

280,84

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w obiekcie dobrano wg obowiązującego Rozporządzenia o Świadectwach Charakterystyki Energetycznej (obiekt 
potrakotowano jako szkolny - odbywają się tu stałe zajecia sportowe) w odniesieniu do powierzchni użytkowej obiektu. 

GJ/rok

0,10

-
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Ncwusprawnienie

zł latazł/rok
∆orcw

Kolektory słoneczne wspomagające instalację 
c.w.u.

4,53

 7.3.1.  Wybór optymalnego wariantu termomodernizacyjnego dotyczącego przygotowania ciepłej wody użytkowej

95 200,00

SPBT

20 999,11

[sztuk]

termomodernizacyjne

Energia pozyskana przez system kolektorów 

słonecznych.

Zabieg modernizacji instalacji c.w.u.
obejmuje: montaż nowego,
wysokosprawnego źródła ciepła (kotła
gazowego) wspomaganego przez
system kolektorów słonecznych,
wymianę instalacji rozprowadzającej
wraz z cyrkulacją w odpowiedniej
izolacji termicznej oraz zastosowanie
wodooszczędnej armatury w punktach
czerpalnych. 

10

Głównym źródłem ciepła na potrzeby c.w.u.. będzie projektowany system kolektorów słonecznych w liczbie 10 
(został dobrany tak aby latem nie sprwdzić problemów z odbiorem ciepła z systemu). Dodatkowe źródło ciepła to kotłownia
gazowa. Całość ma zapewnić ciepłą wodę użytkową gromadzoną w zasobnikach c.w.u. o poj. ok. 1000 dm3. 

Powierzchnia absorbera 1 kolektora 
słonecznego

1,91

[kWh/m2/rok]Uzysk z 1 m2 kolektora słonecznego 225

[m2]

Energia pozyskana przez system kolektorów 
słonecznych.

[kWh/rok]

W obliczeniach dotyczących modernizacji ciepłej wody związanych z zastosowaniem kolektorów słonecznych przyjęto
założenie, że część rocznego zużycia energii pozyskiwana będzie z kolektorów słonecznych i będzie energią darmową.

4 297,50
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 7.4  Zestawienie optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wartości SPBT

Planowane koszty robót [zł]

95 200,00

11 346,75

17,17

Rodzaj i zakres usprawnienia 
termomodernizacyjnego

WENTYLACJA MECHANICZNA

18 918,93

124 446,86

161 000,00

366 444,00

Drzwi zewnętrzne stare

Ściana zewnętrzna piwnic - niedocieplona

26 435,00

15,16

Stropodach 13,45

31 104,00 16,96Okno zewnętrzne drewniane

Okno zewnętrzne stare

9,16

SPBT [lata]

14,54

4,53

14,65

Ściana w gruncie do głębokości -1m

Ściana zewnętrzna z cegły - niedocieplon

24 516,00

CWU

16,40

 

Podłoga w piwnicy

17,17

162 096,00

104 720,00

18 918,93

114,51

95,29

18,02

173 800,00

Stropodach nad Halą

Ściana zewnętrzna z cegły - niedocieplon

145 360,00 22,89

Ściana zewnętrzna z gazobetonu

Podłoga na gruncie w Hali Sportowej
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L.p. hgηdηeηs wt wd SZE ∆Orco Nco SPBT
- - - GJ/rok zł/rok zł lata

1 0,45 1,00 0,91 2293,43 - - -

Sprawność przesyłu

Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia

Zakres modernizacji c.o. 

wd

stan istniejący

0,91

ηe 0,80

0,67

Sprawność regulacji i wykorzystania

ηg

ηs 1,00

1,00wt

 7.5.  Wybór optymalnego wariantu usprawnień termomodernizacyjnych poprawiających sprawność systemu 

grzewczego.

Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby

 7.5.1.  Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność 

cieplną systemu grzewczego

Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki 

uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 

Sprawność wytwarzania 

Sprawność akumulacji

symbol wartość

ηd 0,84

opis wariantu

Sprawności wytwarzania przyjęto na podstawie średniej ważonej, uwzględniając że nagrzewnica pokryje ok. 40% zapotrzebowania na energię w hali 
głównej - co w przeliczeniu do całość obiektu daje ok. 25% całkowitego zapotrzebowania na energię. 

2 1,00 1,00 0,91 2 293,43 72 097,85 700 200,00 9,7

Zakres modernizacji c.o. 
obejmuje wymianę 

starego kotła węglowego 
na nowe źrodło ciepła - 
systemu złożonego z 

gazowych 
powietrzchnych pomp 

ciepła i 
wysokosprawnych kotłów 

gazowych - całość 
wyposażona w 

automatykę pogodową. 
Dodatkowo wariant 

przewiduje kompleksową 
wymianę instalacji 

rozprowadzającej oraz 
montaż nowych 

grzejników 
wyposażonych w zawory 

termostatyczne. 
Instalacja o znikomej 

bezwładności cieplnej. W 
hali głównej planuje się 

montaż urządzeń 
odzyskujących ciepło z 

wydmuchiwanego 
powietrza wewnętrznego. 
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Wytwarzanie ciepła

0,803

kompleksowa wymiana instalacji rozprowadzającej wraz z
montażem nowych grzejników o znikomej bezwładności
cieplnej.

→

Regulacja i wykorzystanie ciepła

0,67
montaż nowego źródła - zespół gazowych powietrznych
pomp ciepła wspomaganych wysokosprawnymi kotłami
gazowymi o łącznej mocy odpowiadającej zapotrzebowaniu
po przeprowadzonych zabiegach termomodernizacyjnych.

 7.5.2. Zestawienie usprawnień składających się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

poprawiającego sprawność systemu ogrzewania.

Rodzaj usprawnieńL.p.

Akumulacja ciepła

1,19

ηd =

Przesyłanie ciepła

ηg =1

montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach oraz
zaworów regulacyjnych na instalacji

ηe =

→

Zmiana wartości współczynników sprawności

0,92

0,910,84

→

2

z uwagi na charakter obiektu (hala sportowa) założono
obniżenie temperatury wewnętrzej w nocy.

0,91

Przerwy w czasie tygodnia

4

1,00Sprawność całkowita systemu : ηgηdηeηs=

5

1,00

1,00

wd =

bez zmian

1,00

Przerwy w czasie doby

→

0,916 →

ηcałk 0,45 →

ηs= 1,00

→wt =bez zmian

W stanie po modernizacji przyjęto że istniejąca nagrzewnica pozostanie bez zmian. Natomiast nowym głównym źródłem grzewczym
będzie wysokosprawny zespół złożony z gazowych powietrznych pomp ciepła i wspomagających je kotłów gazowych. Sprawności po
modernizacji wynikają z udziału procentowego - 25% - istniejąca nagrzewnica (0,87), 75% nowe źródło ciepła (1,30).
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STAN ISTNIEJĄCY

w13

w12

w11

w10

w9

w8

w7

Wariant

0,2260

1429,86

0,3231

1759,11

CWU

WENTYLACJA 
MECHANICZNA

Stropodach

Okno zewnętrzne stare

1950,390,3082

0,2318

0,2285

0,2268

2293,43

Drzwi zewnętrzne stare

1405,48
Ściana w gruncie do 
głębokości -1m

Ściana zewnętrzna piwnic - 
niedocieplona

0,2832

1464,52

0,3231

Zapotrzebowanie

 7.5.3.  Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie dla poszczególnych wariantów 

termomodernizacyjnych

Zapotrzebowanie mocy, MW

1441,72

Zapotrzebowanie na ciepło GJ/a

2293,43

w7

w6

w5

w4

w3

w2

w1

1349,51

0,2260

0,1990

Stropodach nad Halą

Podłoga na gruncie w Hali 
Sportowej

0,1689

885,80

0,2245

0,1790

Ściana zewnętrzna z cegły - 
niedocieplon

Ściana zewnętrzna z 
gazobetonu

1372,09

1405,48
głębokości -1m

0,2212

Okno zewnętrzne drewniane

1084,47

1201,71

842,40

0,1711

Podłoga w piwnicy
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1

Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe:

zł

zł

zł

rozpatrywanym budynku wybrano wariant nr

2. Docieplić ściany zewnętrzne piwnic styropianem o obniżonej absorpcji wody i grubości 14 cm. Metoda lekka, mokra,
BSO - bezspoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła styropianu λ=0,032 W/(mK).

3. Wielkość środków własnych inwestora wynosi:*

 9.  Opis optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

0,00

1. Oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie: 83,11%

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 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.

1. Docieplić ściany zewnętrzne powyżej cokołu styropianem o polepszonych właściwościach termicznych o grubości 14
cm. Metoda lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła styropianu λ=0,031
W/(mK). W części niepodpiwniczonej obiektu należy wykonać izolację termiczną do poziomu gruntu (główna hala
sportowa). 

2. Planowany kredyt jest zgodny z warunkami Ustawy i wynosi:*

4. Wysokość premii termomodernizacyjnej:*

Na podstawie dokonanej analizy, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w 

2 245 587,54

354 912,67

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Należy wykonać następujące 

prace:

3. Docieplić ściany zewnętrzne piwnic poniżej gruntu styropianem o obniżonej absorpcji wody i grubości 14 cm. Metoda

6. Docieplić podłogę hali warstwą styropianu o grubości 11 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego
λ=0,040 W/(mK). Warstwę wykańczającą podłogi należy wykonać wg. własnego uznania.

7. Docieplić podłogę pomieszczeń piwnicą styropianu o grubości 11 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału
izolacyjnego λ=0,040 W/(mK). Warstwę wykańczającą podłogi należy wykonać wg. własnego uznania.

8. Zmniejszyć powierzchnię przeszkleń poprzez jej częściowe przymurowanie (zgodnie z punktem 7.2.1.). Wymienić
przeszklenia stalowe na nowe. Współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien powinien wynosić U<=0,9 W/(m2K).
Szczegóły dotyczące przymurowania powinny być uzgodnione z architektem. 

9. Wymienić wszystkie drewniane okna zewnętrzne w części niskiej na nowe o współczynniku przenikania ciepła U<=0,9
W/(m2K).

12. Zmodernizować system c.o. - zamontować nowe źródło ciepła - system złożony z gazowych powietrznych pomp ciepła
i wysokosprawnych kotłów gazowych - całość wyposażona w automatykę pogodową. Dodatkowo wariant przewiduje
kompleksową wymianę instalacji rozprowadzającej oraz montaż nowych grzejników wyposażonych w zawory
termostatyczne. Instalacja o znikomej bezwładności cieplnej. 

4. Docieplić stropodach nad halą warstwą wełny mineralnej o grubości styropapą o grubości 21 cm. Współczynnik
przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,038 W/(mK).

11. Zmodernizować system c.w.u. - zamontować nowe, źródło ciepła, tj. kocioł opalany gazem ziemnym i wspomagany
systemem kolektorów słonecznych, wymienić instalację rozprowadzającą wraz z cyrkulacją w odpowiedniej izolacji
termicznej oraz zastosować wodooszczędną armaturę w punktach czerpalnych. 

5. Docieplić stropodach styropapą o grubości 23 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego λ=0,040
W/(mK).

13. Zmodernizować system c.o. poprzez montaż urządzeń do odzysku ciepła z usuwnego powietrza, system
bezkanałowy.jest to zespół urządzeń, tzw. oxenów - jednostki z wmontowanym wymiennikiem krzyżowym o wysokiej

10. Wymienić stare drzwi zewnętrzne na nowe o współczynniku U<=1,3 W/(m2K).

3. Docieplić ściany zewnętrzne piwnic poniżej gruntu styropianem o obniżonej absorpcji wody i grubości 14 cm. Metoda
lekka, mokra, BSO - bezspoinowy system ociepleń. Współczynnik przewodzenia ciepła styropianu λ=0,032 W/(mK).

bezkanałowy.jest to zespół urządzeń, tzw. oxenów - jednostki z wmontowanym wymiennikiem krzyżowym o wysokiej
sprawności odzysku ciepła.

Po przeprowadzonych zabiegach termostatycznych modernizowane przegrody będą spełniać warunki techniczne

WT2021.
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Kalkulacja kosztów. Kosztorys sporządzony według metody kalkulacji uproszczonej.

Zakres: Modernizacja systemu grzewczego

60,00720

CENA 
JEDNOSTKOWA

1 3 000,00 550 000,00

200,00

35 000,00

43 200,00

System złożony z gazowych powietrznych pomp 
ciepła i wspomagających je kotłów gazowych - 
całość wyposażona w automatykę pogodową. 

60

12 000,00

700 200,00RAZEM

60

Instalacja rozprowadzająca (piony, poziomy) 
[mb]

Grzejniki, stalowe, płytowe o znikomej 
bezwładności cieplnej, wyposażone w zawory 
powrotne [szt.]

1 000,00

Próby ciśnień, regulacja instalacji, prace 
dodatkowe itp.

35 000,00

60 000,00

Zawory termostatyczne z głowicami, [szt.]

OPIS

1

WARTOŚĆ, zł (brutto)ILOŚĆ

Zakres: Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody

Zakres: Modernizacja systemu wentylacji - zastosowanie odzysku ciepła

OPIS ILOŚĆ
CENA 

JEDNOSTKOWA
WARTOŚĆ, zł (brutto)

161 000,0011 500,0014
Zastosowanie urządzeń do odzysku energii 
cieplnej zgromadzonej w usuwanym powietrzu.

161 000,00

RAZEM

38 600,00

CENA 
JEDNOSTKOWA

WARTOŚĆ, zł (brutto)

21 600,00

100,00

System kolektorów słonecznych wraz z 
zasobnikami na potrzeby c.w.u. oraz z 
niezbędną armaturą

10 3 500,00 35 000,00

OPIS

RAZEM 95 200,00

Kocioł gazowy z niezbędną automatyką.

ILOŚĆ

386
Instalacja rozprowadzająca do poszczególnych
punktów rozbioru w budynku wraz z niezbędną
armaturą. [mb.].
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Kalkulacja kosztów. Kosztorys sporządzony według metody kalkulacji uproszczonej.

Zakres: Docieplenie przegród zewnętrznych budynku (ścian, stropów, stropodachów)

14 cm

14 cm

14 cm

Przegroda 2 SZ_GAZOBET

CENA 
JEDNOSTKOWA, zł/m2

Przegroda 3

Przegroda 1 SZ_CEG

Ocieplenie ścian zewnętrznych poprzez przyklejenie
płyt styropianu metodą lekką mokrą (bezspoinowy
system ociepleń).

POWIERZCHNIA, m2

SZPIW

OPIS

Grubość izolacji:

Grubość izolacji:

Grubość izolacji:

Przegroda 4

Ocieplenie ścian zewnętrznych poprzez przyklejenie
płyt styropianu metodą lekką mokrą (bezspoinowy
system ociepleń).

162 096,00

277,0040,96

SG<1,0M

Ocieplenie stropodachu poprzez przyklejenie płyt

WARTOŚĆ, zł (brutto)

Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic poprzez
przyklejenie płyt styropianu ekstrudowanego
metodą lekką mokrą (bezspoinowy system ociepleń).

85,61 221,00

736,80 220,00

11 346,75

18 918,93

14 cm

21 cm

23 cm

11 cm

11 cm

Grubość izolacji:

162,00

STRD

Grubość izolacji:

Przegroda 7

173 800,00790,00

PG_HALA

124 446,86

Przegroda 8

Ocieplenie podłogi poprzez ułożenie płyt styropianu.

Ocieplenie podłogi poprzez ułożenie płyt styropianu.

85,00

Ocieplenie dachu poprzez ułożenie płyt styropapy
od góry

Grubość izolacji:

Przegroda 6

RAZEM

26 435,00

184,00

311,00

Ocieplenie stropu pod dachem poprzez ułożenie
płyt z wełny mineralnej lub styropianu.

Przegroda 5

PG_PIW

Grubość izolacji:

790,00

767 123,54

476,00

Grubość izolacji:

145 360,00

STRD_H

104 720,00

768,19

220,00

220,00

Ocieplenie stropodachu poprzez przyklejenie płyt
styropapy.
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Kalkulacja kosztów. Kosztorys sporządzony według metody kalkulacji uproszczonej.

Zakres: Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

0,69 W/(m2K)

0,90 W/(m2K)

1 800,00Wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe.

WARTOŚĆ, zł (brutto)

235,92

Okno 2

Okno zewnętrzne stare

Drzwi 1

31 104,0023,04 1 350,00

Okno zewnętrzne drewniane

Współczynnik U=

Drzwi zewnętrzne stare

POWIERZCHNIA, m2

1 553,26 366 444,00

24 516,0013,62

Wymiana starych okien zewnętrznych na nowe
z nawiewnikami 

Współczynnik U=

Okno 1

CENA 
JEDNOSTKOWA, zł/m2

OPIS

Wymiana starych okien zewnętrznych na nowe
z nawiewnikami wraz z częściowym ich
przymurowaniem

1,30 W/(m2K)

Koszty opracowania dokumentacji (w tym audyt energetyczny)

Współczynnik U=

RAZEM 422 064,00

100 000,00
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 10.1.  Załącznik nr 1 - Inwentaryzacja przegród budowlanych rozpatrywanego budynku

SZ_CEG

SZ_GAZOBET

SZPIW

SG<1,0M

SG<1,0M

PG_ADM

SZ_CEG_DOC

PG_HALA

Przegroda 6

Przegroda 5 76,70

PRZEGRODA

Przegroda 4 Ściana w gruncie do głębokości -1m 85,00

1,08

Ściana zewnętrzna z cegły 
docieplona

Przegroda 1
Ściana zewnętrzna z cegły - 
niedocieplon

Przegroda 2

Przegroda 7

POWIERZCHNIA, m2

1,12

1,09

736,80

Podłoga na gruncie w pom. 
biurowych

0,46 173,54

85,61

WSP. U, W/m2K

1,08

SKRÓT Z 
OZC

NAZWA

Przegroda 3
Ściana zewnętrzna piwnic - 
niedocieplona

10. Załączniki

810,00

0,29

Przegroda 8
Podłoga na gruncie w Hali 
Sportowej

40,96

Ściana zewnętrzna z gazobetonu

270,32

0,46

1,48

Ściana w gruncie do głębokości -1m

OZ_S

OZ_DR

OZ_PCV

DZ_S

 10.2.  Załącznik nr 2 - Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

0

0

0
0
0
0

32743273,6

0,0 0
0,0

0,0

1
Hala sportowa główna
Pomieszczenia administracji + Mała Hala.

5370,3 2
0

516516,3 1

Okno 1

0

Okno 3

10740,6

0 0 0,0

m3/h

Przyziemie

13,62Drzwi 1 Drzwi zewnętrzne stare 4,00

00

m3/h

Okno zewnętrzne drewniane

0

ilość

Okno zewnętrzne PCV

pomieszczenie

235,924,00

23,04

94,48

Okno zewnętrzne stare

Okno 2

Sportowej

1,40

2,60
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10.3.  Załącznik nr 3 - Obliczenie zapotrzebowania  ciepła - wydruk z programu 
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