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1. Qtrona tytulowa audytu energetycznego EX-pOST

{. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku U2yteczno$ci pub licznej 1.2 Rok budowy 1990

I.3|NWESTOR (nazwa lub imiq i

nazwisko, PESEL*) (" w
pzypadku cudzoziemca nazwa i

numer dokumentu to2samo6ci)

Gmina Wierzbica

ul. KoSciuszkiT3

26-680 Wiezbica

PESEL:

1.4 Adres budynku

ul. Ko6ciuszki 73

26-680 Wiezbica

MAZOWIECKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonulqcej audyt:

RenCraft Sp. z o.o.

Ul. Jagiellohska 94C

85-027 Bydgoszcz

REGON 340633584

3. lmiQ, Nazwisko, adres audytom koordynujqcego wykonanie audytu, posiadane kwaliflkacle, podpis:

mgr in*. Mariusz Tomczyk

ul. Zeromskiego '109/31, 26-600 Radom

T el 6A9177721, email: biuro@dobryaudyt.com

Studia podyplomowe, czlonek Zrzeszenia Audytor6w Energetycznych nr 1 g37
Rejestr Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju w zakresie SCHE nr gS71

podpis

4. Wep6tautorzy audytu: imlona, nazvrrlska, zakresy prac

Lp. I lmiqinazwisko Zakres udzialu w opracowaniu audytu energetycznogo

I

5. Miejscowo66: Radom Data wykonania opracowania listopad 2019

6. Spis tre6ci

1. Strona tytulowa audytu energetycznego

2. Kafta audytu energetycznego budynku

3. Wykaz dokument6w idanych 2r6dlowych

4. lnwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania w{aSciwych usprawniefi i pzedsigwziq6
termomodernizacyj nych

6' Dokumentacja wyboru optymalnych wariant6w przedsiqwziqcia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krok6w algorytmu slu2qcego wybraniu optymalnego wariantu pzgdsigwzigcia
termomodern izacyj nego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu pzedsigwziEcia termomodernizacyjnego, pzewidzianego do realizacji
9, Zalqczniki

www.DobryAudyt.corn



2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.{. Dane og6lna
Stan przed

termomodernizacjq
Stan po

termomodernizacji

2.1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna

2.1.2. Liczba kondYgnacji 2 2

2,1.3. Kubatura czq6ci ogzewanej [m 
3] 6175,71 6175,71

2.1.4. Powiezchnia netto budYnku [me] 2028,48 2028,48

2.1,5. Pow. ogzewana czESci mieszkalnej [m 
2] 0,00 0,00

2.1.6.
Pow. ogaewana lokali uzytkowych oraz innych
pomieszczeri niemieszkalnych [m z]

2028,48 2028,48

2.1,7. Liczba lokali mieszkalnYch 0,00 0,00

2.1.8. Liczba os6b u2YtkujqcYch budYnek 150,00 150,00

2.1.9. Spos6b pzygotowania cieplej wody u2ytkowej Centralne Centralne

2.1.10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne

2.1.11, Wsp6lczynnik A/V [1/ml 0,48 0,48

2,1.12. lnne dane charakteryzujqbe budynek

2.2. Wsp6lczynniki przenikanla clepla pzez pnegrody
budowlane W/(m2'K)

$tan przed
termomodernlzacjq

Stan po
termomodernizacji

2.2.1 Sciany zewnqtrzne 0,64; 0,20i

2.2.2.
Dach/stropodachlstrop pod nieogaewanymi poddaszami
lub nad pnejazdami

2.2.3. Strop nad piwnicq 0,83 0,83

2.2.4. Podloga na gruncie w pomieszczeniach ogzewanych 1,94; 1,94;

2.2.5. Okna, dzwi balkonowe 1,64; 1,48;1,55; 0,46 1,64; 1,48; 1,55; 0,46

2.2.6. Drzwi zewnqtzne/bramy 2,50;2,50i2,50 2,5A;2,50;2,54

2.2.7. Sciany na gruncie 1,19; 1,31 0,20; 0,20

2.2.8. Stropy zewnqtane 1,21 1,21

2.2.9. Stropy wewnqtrzne 0,15;0,38;0,41 0,15: 0,38; 0,41

2,3. SprawnoSci skladowe systemu gzewczego i wep6lczynniki
uwzg lgd n lajqco przen vy w ogrewanlu

Stan przed
termomodernlzaclq

Stan Po
t6rmomodernlzacji

2.3.1. Sprawno6d wytwazania 0,940 3,500

2.3.2. Sprawno66 przesylu 0,800 0,950

2.3.3. SprawnoS6 regulacji i wykoaystania 0,770 0,820

2.3.4. Sprawno66 akumulacji 1,000 1,000

2.3.5. Uwzglgdnienie paerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

2.3.6. Uwzglgdnienie pzerw na ogrzewanie w ciqgu doby 1,000 1,000



2.4. Sprawno6ci skladowe systemu przygotowania cieplej wody
ut$'tkowej

Stan przed
termomodernizaciq

Stan po
termomodernizacji

2.4.1. Sprawno66 wYtwazania 0,880 3,000

2.4.2. Sprawno66 przesYlu 0,600 0,700

2,4.3. Sprawno6d regulacji i wykozystania 1,000 1,000

2.4.4. SprawnoSC akumulacji 0,620 0,840

2.5. Charakterystyka syetemu wentylacji Stan przed
termomodernizaeja

Stan po
tormomodernizaeji

2.5.1.1. Rodzaj wentylacji Wentylacja
grawitacyjna

Wentylacja
grawitacyjna

2.5.1.2. Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietza stolarka/kanaly
grawitacyjne

stolarka/kanaly
grawitacyjne

2.5,1.3. Strumiefi powietza zewngtrznego [m3/h] 6175,71 6175,71

2.5.1.4. Krotnoric wymian powietza [1/h] 1,00 1,00

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed
termomodernizacJq

Stan po
termomodernizacji

2.6.1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 142,93 122,12

2.6.2. Obliczeniowa moc cieplna na pzygotowanie cwu [kW] 4,96 4,96

2.6.3.
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogzewania budynku
(bez uwzglgdnienia sprawnoSci systemu grzewczego i
przerw w ogzewaniu) [GJirok]

565,81 358,34

2.6.4.
Roczne obliczeniowe zu2ycie energii do ogaewania
budynku (z uwzglgdnieniem sprawno6ci systemu
grzewczego i pzerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

977,16 136,90

2.6.5. Roczne obliczeniowe zu2ycie energii do paygotowania
ciep{ej wody uzytkowej [GJhok]

104,52 19,39

z.o.o.

Zmieaone zu2ycie ciepla na ogaewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego (sluiqce weryfikacj i
pzyjqtych skladowych danych obliczeniowych bitansu
ciepla) [GJ/rok]

2.6.7.
Zmieeone zu?ycie ciepla na przygotowanie cieplejwody
u2ytkowej (slu2qce weryfikacj i pzyjqtych sklad owych
danych obliczen iowych bilansu ciepta) tGJ/rokI

2.6,8.
Wska2nik rocznego zapotzebowania na cioplo do
ogrzewania budynku (bez uwzglqdnienia sprawno6ci
systemu grzewczego i pzerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

77,48 49,07

2.6.9.
Wska2nik rocznego zapotzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku (z uwzglqdnieniem sprawno$ci
systemu gzewczego i pzerw w ogzewaniu) [kWh/(m2rok)]

43,95 6,16

2.6.1 0** Udzial odnawialnych 2r6del energii [%J 0,00 70,85



2.7. Optaty Jednostkowe (obowiqzujqce w dniu eporzqdzania
audytu)

Stan przed
termomodernlzaciq

Stan po
termomodernlzacji

2.7.1. Koszt za 1 GJ ciepla do ogrzewania budynku ""* lzllGJl 60,63 37,32

2.7.2.
Koszt 1 MW mocy zam6wionej na ogrzewanie na miesiqc
** 

[zll(MW'm'c)J
0,00 0,00

2.7.3. Koszt przygotowania 1 m3 cieplej wody u2ytkowej *** [zllms] 115,67 11,26

2.7.4.
Koszt ''l MW mocy zam6wionej na pzygotowanie cieplej
wody u2ytkowej na miesiqc **** [zll(MW'm-c)]

0,00 0,00

2.7.5.
Miesigczny koszt ogzewania 1 m2 powierzchni u2ytkowej

lzll(m2.m-c)l
1,65 0,13

2,7.6. Miesiqczna oplata abonamentowa lztl m-cl 0,00 0,00

2.7.7. lnne [zl] 0,00 0,00

2,8. Charakterystyka ekonomlczna optymalnego wariantu przedslgwzlgcia termomodernizacyjnego

Planowana kwota kredytu [z{ 1418528,60 zl Roczne zmniejszenie zapotrzebowania
na energiq [%]

84,45

Planowane koszty calkowite [zl] 1418528,60 zt P rem ia term omod ern izacyjna fzld 283705,72

Roczna oszczgdno66 koszt6w energii
fzllrok]

+barc,as

* Dla budynku skladajqcego sig z czg6ci o r62nych funkcjach uZytkowych nale2y podad wszystkie dane oddzielnie dla
kazdej czq6ci budynku.
** Uoze l%) obliczany zgodnie z rozporzqdzeniem dotyczqcym spozqdzania Swiadectw, jako udzial odnawialnych
2r6del energii w rocznym zapotzebowaniu na energiq kofcowq dostarczonq do budynku dla systemu gruewczego
oraz dla systemu paygotowania cieplej wody u2ytkowej.
*** Oplata zmienna zwiqzana z dystrybujq i pzesylem jednostki energii.
**** Stala oplata miesigcznazwiqzana z dystrybucjq i pzesy{em energii.

3. Wykaz dokument6w i danych fr6dlowych

3.1. Ustawy i Rozporzqdzenla

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia7 lipca 1gg4r. z p62niejszymi zmianami
2' Rozpozqdzenie Ministra lnfrastruktuiy z dnia 17 marca ZOOgr. w sprawie szczeg6towego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czqsci audytu remontowego, wzor6w kart audyt6w, a tak2e algorytmu oceny oplacalno6ci
pzedsiqwzigcia termomodernizacyj nego
c xozpozqdzenie Ministra lnfrastruktury zdnia 17 marca 2009r. w sprawie szczeg6towego sposobu wenifikacji audytu
lflf9etVcznego i czqsciaudytu remontowego oraz szczeg6lowych warunk6w, jak6 powinny spelniaC podmioty, kt6rym
skiK moze zleca6 wykonanie weryflkacji audyt6w z p62n. zm.
4 Ustawa "o wspieraniu termomo"derniiacji i remoni6w" z dnia 21 listopad 20ABr. zp62niejszymi zmianami
c' xozpoaqdzenie Ministra lnfrastruktury i Rozwoju zdnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii'wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lu'b czgsci budynku oraz SwiaJectw charakterystyki energety cznej 

-

o' xozpoaqdzenie Ministra lnfrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 roku zmieniajqce rozporzqdzelnie w sprawie
sz-czeg6lowego zakresu iform audytu eriergetyczirego oraz czgsciaudytu remontowego, wzorOw kartaudyt6w, a taXze
atgorytmu oceny oplacalnosci pzedsigwzi{cid term6modernizicyjnego.

www.DobryAudyt.com
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lit:

SStona tytulowa audytu energetycznego
m
t8:
m;.

li,F ne identyfikacyjne budynku

('1 Rodzaj budynku U 2ytocz no$ci p u b I icz noj- O Swiata 1,2 Rok budowy 1960

.ll

tS INWESTOR (nazwa tub imig i

naauvisko, PESEL.) (* w
Wypadku cudzoziemca nazwa i

Brrrrer dokumontu toZsamoSci)
:,:

;1,

Gmina Wierzbica

ul. Ko$ciuszkiT3

26-680 Wiezbica

PESEL:

1.4 Adres budynku

ul.Zeromskiego 62

26-680 Wierzblca

MAZOWIECKIE

*,i,{,azwa, adres i numer REGON firmy wykonujqcej audyt:

RenCraft Sp, z o.o.

Ul. Jagiellorlska 94C

85-027 Bydgoszcz
Regon 340633584

I.,ftniQ, Nazwisko, adres audytora koordynuJqcego wykonanle audytu, ffi
mgr ln2, Marlusz Tomczyk

ul. 2eromskiego 109/Ol, 26-600 Radom

T et 609 1777 21, email: biuro@dobryaudyt.com

stud ia podyp lomowe, cz{on ek zrzaszenia Audytor6w E nergetycznych nr 1 g37
Rejestr Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju w zakresie ScHE nr gs71

*,I/sp6lautorzy audytu: lmlona, nazwiska, zakresy prac

i;i''r Lp' I lmiq i nazwisko I zatres uoziaiu w opracowaniu audytu energ€,ty.*"g.
1

iH+l'f&ajscowo66: Radom Data wykonanta opracowanla tistopad 2019
p'$nks trescl

'ffi:Sona tytu{owa audytu energetycznego

ffiiff"rt, 
audytu energetycznego budynku

ffiF.ttyLz dokument6w i danych 2r6dlowych

ffifn "nt"ryzacja 
tech n iczno.budowlana budynku

,ffim::,-:-t-":l:.,:.,rnugo budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtaSciwych usprawnier i pzedsigwziEc
#Fmomodernizacyjnych

ff'OoLr*"ntacja 
wyboru optymalnych wariant6w pzedsiqwzigcia termomodernizacyjnego

'ffi[}"::!!|.]wykonania kolejnych krok6w algorytmu s{uzqcego wybraniu optymatnego wariantu pzedsigv,rziqcia
Effirlomooernzacyjnego

ffi *" techniczny optymalnego wariantu pzedsigwziqcia termomodernizacyjnego, paewidzianego do realizacji

fiSalqczniki



t",Karta audytu energetycznego budynku*

l3t. Oane o96lne Stan przed
termomodernizacjq

Stan po
termomodernlzacji

.1"1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
,?1.2. Liczba kondygnacji 2 2

a r"3. Kubatura czgSci ogaewanej [m 3] 8311,26 8311,26
,?.1.4. Powiezchnia netto budynku [m 

2] 2680,00 2680,60

e1.5. Pow. ogrzewana czg$ci mieszkalnej [m 2] 0,00 0,00

er.6. Pow. ogzewana lokaliu2ytkowych oraz innych
pomieszczefi niemieszkalnych [m 2] 2680,60 2680,60

?1.7 Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00

1.8. Liczba os6b u2ytkujqcych budynek 200,00 200,00
,br.s. Spos6b pzygotowania cieplej wody u2ytkowej Centralne Centralne

r.10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
:1,,11. Wsp6lczynnik A/V [1/rn] 0,36 0,36

Lt.12. lnne dane charakteryzujqce budynek

llL lt/sp6lczynniki przenlkania ciepta pzez przegrody
hdowlane W/(m2.K)

Stan pzed
termomodernizacJq

Stan po
termomodernlzacji

12,1. $ciany zewngtzne 1,17i 1,45; 1,24 0,20; 0,19; 0,20
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami
lub nad przejazdami

t,3. Strop nad piwnicq

Podloga na grunc-ie w pomieszczeniach ogzewanych 2,53; 0,75 2,53; 1,75

Okna, dzwibalkonowe 1,64; 1,43; 1,43; 1,47;
1,48

1,64; 1,43; 1,30;1,47;
1,48

AJ D. Drzwi zewnqtzne/bramy 3,50; 3,50;2,50 1,70; 1,70',2,50

127. Sciany na gruncie 1 ,18 0,19

Stropy zewnqtzne 1,21 0,15

t29. Stropy wewngtrzne 2,26 0,15

lI. $prawno6ci ektadowe systemu gnewczego i wsp6lczynniki
rylqdni.gjqce przerwy w ogzewaniu

Stan ptzed
termomodernlzacjq

Stan po
termomodernlzacjl

$prawnoSd wytwazania 0,910 3,500
t't, SprawnoSC paesylu 0,800 0,960

i. Sprawno$C regulacji i wykozystania 0,770 0,820

le4. Sprawno66 akumulacji 1,000 1,000

Uwzglqdnienie pzenv na ogrzewanie w okresie tygodnia '1,000 1,000

Uwzglqdnienie pzerw na ogrzewanie w ciqgu doby '1,000 1,000

www.DobryAudyt.com
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3

. Sprawno6ci s kladowe eystemu przygotowan ia cieptej wody
rtl<oweJ

Stan przed
termomodernlzacjq

Stan po
termomodernlzacjl

Lt" Sprawno6d wytwazania 0,880 3,000
,2. Sprawno$6 pzesylu 0,600 0,700
3. Sprawno66 regutacji i wykozystania 1,000 1,000

f4. Sprawho6d akumulacji 0,620 0,840

L Charakterystyka systemu wentytacji Stan przed
termomodernizacJ4

Stan po
termomodernizacji

,1.1. Rodzaj wentylacji Wentylacja
grawitacyjna

Wentylacja
grawitacyjna

it2. Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka/kanaly
grawitacyjne

stolarka/kanaty
grawitacyjne

',1-3.
Strumiefi powietaa zewngtznogo [m3/h] 16622,52 16622,52

.'I -4. Krotno66 wymian powietza [1/h] 2,00 2,00

L Charakerystyka energetyczna budynku Stan przed
termomodernizacJq

Stan po
termomodernizacJi

1. Obliczeniowa moc cieplna system,u grzewczego [kWl 359,21 298,39
Z, Obliczeniowa moc cieplna na paygotowanie cwu [kWl 14,99 14,98

;3_
Roczne zapotzebowanie na cieplo do ogzewania budynku
(bez uwzglgdnienia sprawnoSci systemu grzewczego i
przeru w ogzewaniu) [GJhok]

17A9,75 753,27

i{.
Roczne obliczeniowe zu2ycie energii do ogzewania
budynku (z uwzglgdnieniem sprawnoSci systemu
gaewczego i przenr w ogrzewaniu) [GJ/rok]

3050,07 287,79

ffi, Roczne obliczeniowe zu2ycie energii do pzygotowania
cieplej wody uZytkowej [GJ/rok] 247,96 46,02

'-a'.

Zmieaone zu|ycie ciepla na ogaewanie pzeliczone na
warunki sezonu standardowego (slu2qce weryfikacji
pzyjqtych skladowych danych obliczeniowych bila nsu
ciepla) [GJ/rok]

Zmierzone .zuzyci e cie pla n a paygotowa n io cieptej wody
u2ytkowej (slu2qce weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bitansu ciep{a) [GJAok]

Wskaznik rocznego zapotzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku (bez uwzglqdnienia sprawnoSci
.V9*, grzewczego i pzerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

177,17 78,06

[9,
Wska2nik rocznego zapotzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku (z uwzglgdnieniem sprawnoSci
systemu grzewczego i przerw w ogaewaniu) [kWh/(mzrok)J

101,94 9,62

,r0* Udzial odnawialnych 2r6det energii [yo] 0,00 70,94



:Opfaty jednostkowo (obowiqzujqce w dniu sporzqdzania

Koszt za 1 GJ ciepla do ogrzewania budynku *** lzllcJ]
Kos-zt ] MW mocy zam6wionej na ogzewanie na miesiqc*** 

[zll(MW.m-c)]

Koszt przygotowania 1 m3 cieplej wody u2ytkoweJ *** [ztlmo]

Koszt 1 MW mocy zam6wionej na pzygotowanie cieploj
wody u2ytkowej na miesiqc **** [zll(MW.m-c)]

Miesigczny koszt ogzewania 'l m2 powiezchni u2ytkowej
[zil(m2.m-c)]

Miesigczna opiata abonamentowa [zllm-c]

ka ekonomlczna optymalnego warlantu pzedsiqwzlqcla termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania
na energiq [%j

P rem ia te rmo mod ern izacyjn a [zll

i Rozpozqdzenla

udynku.sktadajqcego siq z czgsci o r62nych funkcjach u2ytkowych nale2y poda6 wszystkie dane oddzielnie dla
czq6cl budynku.
fi6l obliczany zgodnie z rozporzqdzeniem dotyczqcym spozqdzania Swiadectw, jako udzial odnawialnych
nergii w rocznym zapotrzebowaniu na energig koricowq dostarczonq do budynku'dla systemu grzewczego
systemu pzygotowania cieplej wody u2ytkowej.
Lzmienna zwiqzana z dystrybujq i pzosylem jednostki energii.
oplata miesiqczna zwigzana z dystrybucjq i przesytem energii.

dokument6w i' danych f r6dlowych

"prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1g94r. z p6fniejszymi zmianami
zqdzonie Ministra lnfrastruktury z dnia 17 marca 2009r, w sprawie szczeg6lowego zakresu

oraz czg$ci audytu remontowego, wzor6w kart audyt6w, a tak2e algorltmu oceny
termomodernizacyj nego

i form audytu
oplacalnoSci

ldzenie Ministra lnfrastruktury zdnia 17 marca 2009r, w sprawie szczeg6lowego sposobu weryflkacji audytu
rego i czg5ciaudytu rem.ontowego oraz szczegdlowych warunk6w, jakie powiriny ipeinia6 pocimioty, kt6rlm
zleca6 wykonanie weryfikacji audyt6w z p6tn. zm,

"o wspieraniu termomodernizacji i remont6w" z dnia 21 listopad 2008r, z p6tniejszymizmianami
zqdzenie Ministra lnfrastruktury iRozwoju z dnia 27 lutegb 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania

i energetycznej-budynku lub czqSci budynku oraz Swiadectw charakteistyki energetyczirej '
enie Ministra lnfrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze6nia 2015 roku zmienialqce roz{oiqAzenie w sprawie

wego zakresu i form audytu energetycznego oraz czqsciaudytu remontowego, wzorOw karlaudyt6w, a takze
oceny oplacalnoSci przedsigwziqcia tormomodernizacyjnego.

Stan pzed
termomodernlzacJq

$tan po
termomodernlzacji

60,63 37,32

"t
0,00 0,00

'; il.
1 15,67 11,26

0,00 0,00

3,65 0,1g

; 0,00 0,00
lnne [zt] 0,00 0,00

ffihrr., kwota kredytu [zl] 1932500,48 89,90

Etrruffine koszty calkowite [zl] 1932500,48 386500,1 0

f,[bn oszczEdno6d koszt6w energii
MH 124649,98

I

I
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:1. Sfona tytulowa audytu energetycznego

l. Dane identyfikacyjne budynku

1.3|\WESTOR (nazwa tub imiq i

u cudzoziemca nazwa i
numer dokumentu to2samoSci)

Gmina Werzbica

ul. Ko$ciuszki 73

26-680 Wiezbica

PESEL:

Ruda lMelka 191b

26-680 Wierzbica

MAZOWIECKIE

2- t'lazwa, adres I numer REGON firmy wykonujqceJ audyt:

RenGraft Sp. z o.o.

Ul. Jagielloflska 94C

85-027 Bydgoszcz

REGON 340633584
3' lmiQ-, Nazwisko, adres:Idv93 t oordynujqcego wykonanie audytu, posiadane L*"lltiil.j",loapi*

mgr lnt, Marlusz Tomczyk

ul. Zeromskiego 109/31, 26-600 Radom

Tel 609177721,email: biuro@dobryaudyt.com

studia podyplomowe, czronek Zrzeszenia Audytor6w Energetycznych nr 1837
Rejestr Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju w zakresii scHE nr aszi

4. Wsp6lautozy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

ZUkr9 udzialu w opracowaniu audytu enei.getycznego

Data wykonania opracowania listopad 201g

^l . Strona tytutowa audytu energotycznego

2. Karta audytu energetycznego budynku

3, Vlkaz dokument6w idanych 2r6dlowych

4. lnwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5' ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wlasciwych usprawniefi i pzedsigwziqc
lermomodern izacyj nych

6' Dokumentacja wyboru optymalnych wariant6w pzedsiqwziEcia termomodernizacyjnego
7' Dokumentacja wykonania kolejnych krok6w algorytmu slu2qcego wybraniu optymalnego wariantu pzedsigwzigciaterrnomodernizacyjnego :rrr -rei-Yvv r'e

8- opis techniczny optymalnego wariantu pzedsiqwziqcia termomodernizacyjnego, paewidzianego do raalizacli
0" Zalqczniki

www,DobryAudyt,com



a Karta audytu energetycznego budynku*

1,1. Dane og6lne Stan pzed
termomodernlzacjq

Stan po
termomodernizacji

2_1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna

2.1.2. Liczba kondygnacji 1 1

2.1,3. Kubatura czq6ci ogzewanej [m 
3] 8586,48 8586,48

L-?4 Powiezchnia netto budynku [m 2] 2627,39 2627,39

2.1.5. Pow, ogzewana czq$ci mieszkalnej [m 2J 0,00 0,00

2-1,6,
Pow. ogzewana lokali uZytkowych oraz lnnych
pomieszczeh niemieszkalnych [m 2] 2627,39 2627,39

2.1.7, Liczba lokali mioszkalnych 0,00 0,00

2.1.8. Liczba os6b u2ytkujqcych budynek 350,00 350,00

2"1.9. Spos6b pzygotowania cieplej wody u2ytkowej Centralne Centralne

2.1.10. Rodzaj systemu gzewczego budynku Centralne Centralne

2.1.11. Wsp6lczynnik A/V [1/m] 0,49 0,49

2.1.12. lnne dane charakteryzujqce budynek

",?, Wsp6lczynnlkl pzenikania clepla paez przegrody
bqrdowlane W(m 2.K)

Stan pzed
termomodernizacjq

Stan po
termomodernizacji

2.2.1. Sciany zewnqtzne 1,15. 2,43 0,20;0,19

2.?.2.
Dach/stropodach/strop pod nieogzewanymi poddaszami
lub nad pnejazdami 0,86 0,15

2"2.3. Strop nad piwnicq

2-2.4. Podloga na gruncie w pomieszczeniach ogzewanych 0,90; 0,98, 1,06 0,90; 0,98; 1,06

2"2.5. Okna, dzwibalkonowe 1,60; 1 ,54i 1,41; 1,42i
1,44; 1,38; 1,46; 1,53

1,60; 1,54; 1,41; 1,42;
1,44; 1,38', 1,46; 1,53

7,2.6. Dzwi zewngtzne/bramy 4,00; 4,00; 4,00; 4,00 1,70; 1,70; 1,70', 1,70

2.2^7. Sciany na gruncie 2,50 0,19

2.2.8. Stropy zewngtzne 0,86 0,15

2.2.9. Stropy wewnqtrzne 1,17 0,15

2*3. Sprawno6cl ekladowe systemu grzowczego I wsp6tczynnlkl
mraglqdniaJqce przervyy w ogaewaniu

Stan ptzed
termomodernlzacjq

Stan po
termomodernlzacji

2.3.1 SprawnoSC wytwazania 0,650 3,500

2.3.2. Sprawno66 paesylu 0,800 0,900

2.3.3. Sprawno6d regu lacj i i wykozystania 0,770 0,820

2.3.4. SprawnoSd akumulacji 0,950 0,950

2.3.5. Uwzglqdnionie paerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

2"3.6, Uwzglqdnienie pzonr na ogruewanie w ciqgu doby 1,000 1,000

www,DobryAudyt,com



?-4 Snau,-^*^l

*(ot
?!r. _

7..42

ew,.ww, e^r.rLrrlwe sysremu przygotowanla cieptej wody
YEJ
-r,
f Sprawno56 *vt*

Stan przod
termomodernizacjq

Stan po
aermomodernizacJl

0,880 3,000

?'4-3.
1.4.4-

lYrv,r.rvev yr49Dytu

I 
uprawnosc regutacji i wykozystania

lSprawno66 akumulacii

rakterystyka systemu wentylacji

lRodzaj wentytacji
I

Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietza

0,600 0,700

1,000 1,000

1.5. Cha

1"5.1.1.

0,620 0,840

Stan przed
termomodernizacjq

Stan po
lermomodernizacji

Wentylacja
grawitacyjna

Wentylacja
grawitacyjna

15.1..2.

,51a
stolarka/kanaly
grawitacyjne

stolarka/kanaly
grawitacyjne

r-5-1.4

v.,q,,,,e, pvwrt rrza zewne[Enego [mVhJ
Krotno$;6wymianffi
akterystyka energetyczna budynku
%Obliczeniowaro"ffi. , na.systemu gzewczego [kVl{

16295,35 16285,35

16. Char

.6.a-T

1,9 1,9

Stan pzed
termomodernlzacjq

Stan po
termomodernizacjl

.6.2.
391,1 1 220,66

14,69
._ _ _.,F"'y ,,s t/,-)rvvtvwqule uwu IKVVJ

Roczne 
=uOoro"Oo

!b:1*uwzstednienia.sprawnoSci iystemr"gl-;,;r"go i)zeru w ogtzewaniu) [GJ/rok]

14,68

,6.3.
1 556,1 4 732,81

;6.4.
, \vv4r rii ..lenszentowe zuzycie energii do ogaewania
! lOyn 

t< u (z uwzg I gdn ien iem s p rawioeci sy-ste m ugzewczego i pzenru w ogrzewaniu) IG.ilrotr-
3996,46 298,64

6.5. ffitftHfffi;ffi ffi n1'"'nii 
do PzYsotowania

243,03 45,1 0

6.6.
:^l::fy,l= zuzyate ctepla na ogaewanie pzeliczone nawarunKt sezonu standardowego (siu2qce weryfikacjipzyj qtych skiadowych danycI o6r i"iuil io*}l"fi 

' 

oi r"n.,ciep{a) [GJ/rok]

),t.
.r ,rtrrzune zuzyarc ctepla.na przygotowanie ciepiej wodyuzytkowej (stu2qce we ryf i ka cji p o-Vt ety"h r[tiO-owycn
danych obliczeniowych biiansu cie6fii iG.ir."kr-

'-8.

y v e^qr.r r n\., euznego zapotrzebowan ia na cieplo do
:.9. f,:-ya n i a b ud y n k u ( bez u wz g I g d n i e n i i s p ia,i n o S c isyslemu gzewczego i pzerw w oofzewaniu't fk\Ath/Im2rnr.

164,52 77,48

i.9.

i.10*

vvsnirzntK,rocznego zapotrzebowania na cieplo do
:.gl:_"yun 

i" bud.v nk u (z uwzg lqdn ien iem sprawnosci
sysremu gzewczego i pzerw w ogaewaniu) [kWh/(m2rok)]

410,89 31,57

w4,qr uuildwtatnycn zro0et energii [%] 0,00 71,07

tf^^--^

m



,.-r- vpftrEy JeonoatKowe (obowiqzujqce w dniu sporzqdzania
.udlfr, )

Stan pzed
termomodernlzacJq

Stan po
termomodernizacji

[^oszr za 1 uJ ctep{a do ogrzewania budvnku **, lzUG.ll 67,29 37,88
272- [q:.1 1 fM.W 

mocy zam6wionej n, ogrz.**i" n* 
[zll(MW.m-c)]

miesiqc
0,00 0,00

7.3. Koszt przygotowania 1 m3 cieplej wody u2vtkowei *** lzllm3l 127,39 13,08

2",7-4.
Koszt 1 M)tV mgcy zam6wiongj. na. pzygotowanie cieptej
wody u2ytkowej na miesiqc #.1ztl1tr,lW.m-c)i 0,00 0,00

L7.5. Mresteczny ftoszt ogrzewania 1 m2 powierzchni u2ytkowej
[zll(m2.m-c)] 8,29 0,24

L7.6. MresrQczna opata abonamentowa lzllm_cl%

lnne [zi]

0,00 0,00
L7.7.

0,00 0,00

tu przedsigwzigcla termomoder,izacyineqo

Planowana kwota kredytu [zl]

Hanowane koszty ca{kowite [zl]

flmna orr".gOnore torrtO* "ffitsftokl

'1962910,40 Roczne zmn iejszenie zapotaebowania
na energiq [%] 91,67

1962910,40 Prem ia termomodern izacyjna lzl) 392582,08

235461,71

ffi"?El::irt#?flifcego 
siq z czssci o r6znvch funkciach uzvtkowvch narezy podac wszystkie dane oddziernie dra

ffi:#",'r?tJ",:x?fffl":#:;ffffr::1"j'::i",:rt:::l:^'?:r:-1r1nia swiadectw, jako udziar odnawiarnych

Hff :ff,:il;rxl:lm::r::H?T:f ;ffi ?';ffi ;;il:fi ,:#;;x'ff ff il;,;riK:lffi H3f.l[:n*.:y_r}il-paygotowan ia cieprel woOfuIytrowel.

-og1"^=#:i:::L::::::lr:feo,;";J;iffiidnostkienergii* stata oprata miesis izna zwi{zaiaidrtrili; i ,i;li.riJi?r?,iii;
$fykaz dokument6w i danych ir6dlowych

I:9"t"ury i Rozporzqdzenia

{Jstawa "prawo budowrane." z dniaT ripca 1g94r. z p62niejszymi zmianamiRozpozqdzenie Ministra rnfrastruktu[i i oni" rz' narii' froei. 
"r'Iprr*i.E gretycznego oraz czgSci .audytu remontowego, wzor6w rart auJitow, aro*igwziqcia termomodernizacylnego

szczeg6towego zakresu i form audytu
tak2e algorytmu oceny op{acalnoSci

ffiffiE:xi:i:#sffi,fllt*:ll; ::':,::lli!'^11,1?3i^y :r?:iT:?:es6roweso sposobu werynkacjiaudvtu
ffi:;;i?j"',t'ffii:',xxl;yjfll?::',ff',x,ffi',;F;!$;;;#,ilffiffir#""x,ffi,'s;;ii?.1H?,,"#:;'lflHf,1.l- :,::rq.aryr<onanie *"rfi[;;X r,;til;fi;;.,ii.
H#"*J::8,il,,1J:,y,:X3:llf::r,il-::tf;f 1i'nia zr ristopad 200Br z p62niejszymizmianami
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AUDYT ENERGETYCZNY

EX.POST

Budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Zalesicach

Streszczenie
Audyt wykonany po zakodczeniu prac termomodernizacyjnych

20L9
biuro@dobrya udyt.com



1. Strona tytulowa audytu energetycznego Ex-post

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku U 2yte cz no$ci p ubli cz n oj -O iwiata 1,2 Rok budowy 1993

I.3|NWESTOR (nazwa lub imiq i

nazwisko, PESEL*) (* w
pzypadku cudzoziemca nazwa i

numer dokumentu toZsamo$oi)

Gmina Wierzbica

ul. Ko6ciuszkiT3

26-680 Wierzbica

48 629 26 01

PESEL:

1.4 Adres budynku

Zalesice 31 b

26-680 Wierzbica

MAZOWIECKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON flrmy wykonujqceJ audyt:

RenGraft Sp. z o.o.

Ul, Jagielloriska 94C

85-027 Bydgoszcz

REGON 340633584

3. lmiq, Nazwisko, adres audytopa koordynuJqcego wykonanle audytu, posiadane kwalifikacjs, podpie:

mgr lnt. Martusz Tomczyk

ul. Zeromskiego 109/31, 26-600 Radom

T el 6A91777 21, email: biuro@dobryaudyt.com

Studia podyplomowe, czlo nek Zrzeszenia Audytor6w E nergetycznych nr 1 837
Rejestr Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju w zakresie SCHE nr 8571

4. Wsp6lautorzy audytu: lmiona, nazwlska, zakresy prac a

Lp. I lmiqinazwisko Zakres udzialu w opracowaniu audytu'energetycznego

1

5. Miejscowo66: Wierzbica Data wykonania opracowania listopad 2019

6. Spis tre6cl

'1. Strona iytulowa audytu energetycznego

2. Karta audytu energetycznego budynku

3. Wykaz dokument6w idanych 2r6d{owych

4. lnwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5, Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wla$ciwych usprawniefi i pzedsiqwzig6
termomodern izacyj nych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariant6w pzedsiqwzigcia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krok6w algorytmu sluZqcego wybraniu optymalnego wariantu pzedsiqwziqcia
termomodern izacyjnogo

8. Opis techniczny optymalnego wariantu pzedsiqwziqcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

9. Zalqczniki

www.DobryAudyt.com



2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane og6lne Stan pzed
termomodernlzacjq

Stan po
termomodErnizacji

2,1.1. Konshukcja/technolog ia budynku tradycyjna tradycyjna

2.1.2. Liczba kondygnacji 1 1

2.1.3. Kubatura czg6ci ogzewanej [m 3] 5332,65 5332,65

2.1.4. Powiezchnia netto budynku [m2] 1872,32 1872,32

2.1.5. Pow, ogzewana czq6ci mioszkalnej [m 
2] 0,00 0,00

2.1.6.
Pow. ogzewana lokali uZytkowych oraz innych
pomieszczefi niemieszkalnych [m 2] 1872,32 1872,32

2.1,7. Liczba lokali mieszkalnych' 0,00 0,00

2.1.8. Liczba os6b u2ytkujqcych budynek 120,00 120,00

2.1.9. Spos6b pzygotowania cieplej wody u2ytkowej Centralne Centralne

2.1.10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne

2,1.11 Wspolczynnik A/V [1/m] 0,5 0,5

2.1.12. lnne dane charakteryzujqce budynek

2.2. Wsp6lczynniki przenlkanta clepla przez pzegrody
budowlane W(m2.K)

Stan pzed
termomodernizacjq

Stan po
termomodernizacji

2,2.1. Sciany zewnqtzne 1,'18; 1,99 0,2a;0,2A

2,2.2.
Dach/stropodach/strop pod nieogzewanymi poddaszami
lub nad pnqazdami

2.2,3. Strop nad piwnicq

2,2.4. Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogzewanych 2,45;2,45 2,45;2,45

2.2.5. Okna, dzwibalkonowe
1,60; 1 ,60; 1,62; 1,42:
1,48: 1,52; 1,50; 1,49;

1,47; 1 ,44; 1,70

1,60; 1,60; 1,62; 1,42
1,48; 1,52:'l ,50; 1,49

1,47; 1,44; 1,7O

2.2.6. Drzwi zewngtrznoibramy 2,50; 3,50;2,50 2,50; 3,50; 2,50

2.2.7, Sciany na gruncie 2,22 0,20

2.2.8. Stropy wewnqtzne 0,59 0,15

2,3. Sprawno6cl sktad owe ayatem u g rzewczsgo i wsp6tczyn n i ki
uwzglqdniajqco pEerwy w ogzewaniu

Stan przed
termomodernizacjq

Stan po
termomodernlzacji

2.3.1. SprawnoSC wytwaaania 0,820 3,500

2.3.2. SprawnoS6 przesylu 0,800 0,900

2.3.3. Sprawno66 regulacji i wykorzystania 0,770 0,820

2.3.4. Sprawno$C akumulacji 1,000 0,95

2,3.5. Uwzglqdnienie pzenru na ogzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

2.3.6. Uwzglqdnionie pzerw na ogrzewanio w ciqgu doby 1,000 1,000

www.DobryAsdyi.com



2.4. Sprawno6ci ekladowe syetemu przygotowania cieplej wody
uiytkowej

Stan pzed
termomodernizacJq

Stan po
termomodernlzacjl

2.4.1. SprawnoSd wytwarzania 0,650 0,650

2.4.2. Sprawno$d pzesylu 0,600 0,600

2.4.3. Sprawno66 regulacji i wykozystania 1,000 1,000

2.4.4. Sprawno$d akumulacji 0,850 0,850

2.5, Charakteryotyka systemu wentylacji Stan przed
termomodernizacjq

Stan po
termomodernizacji

2.5.1,1 Rodzaj wentylacji Wentylacja
grawitacyjna

Wentylacja
grawitacyjna

2.5.1.2. Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka/kanaly
grawitacyjne

stolarka/kanaly
grawitacyjne

2.5.1.3. Strumieh powietza zewngtznego [m3/h] 10665,30 10665,30

2.5.1.4, Krotno56 wymian powietrza [1/hj 2,04 2,00

2.6. Chara kterystyka energetyczna budyn ku Stan przed
termomodernizacjq

Stan po
termomodernizacji

2.6.'t. Obliczeniowa moi cieplna systemu grzewczego [kW] 219,97 180,32

?.6.2. Obliczeniowa moc cioplna na pzygotowanie cwu [kV1{ 10,46 10,46

2.6.3.
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogzewania budynku
(bez uwzglgdnienia sprawnoSci systemu gzewczego i
pzerw w ogrzowaniu) [GJ/rok]

977,72 490,97

2.6.4.
Roczne obliczeniowe zu2ycie energii do ogzewania
budynku (z uwzglqdnieniem sprawno$ci systemu
grzewczego i pzorw w ogzewaniu) [GJ/rokl

1935,63 200,079

2.6.s.
Roczne obliczen iowe zu?y cie energii do pzygotowania
ciep{ej wody u2ytkowej [GJ/rok]

127,83 32,14

2.6.6.

Zmierzone zuzycie ciep{a na ogrzowanie pzeliczone na
warunki sezon u standa rdowego (slu2qce weryfi kacj i
pzyjqtych skladowych danych obliczeniowych bilansu
ciepla) [GJ/rokl

2.6.7.
Zmierzone zulycie ciepla na pzygotowanie cieplej wody
u2ytkowej (sluZqce weryfikacj i pzyjqtych skiadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepla) [GJhok]

2.6.8.
Wska2nik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglgdnienia sprawnoSci
systemu gzewczego i pzerw w ogzewaniu) [kWh/(m2rok)]

145,06 72,84

2.6.9.
Wska2nik rocznego zapotzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku (z uwzglqdnieniem sprawnoSci
systemu gzewczego i pzerw w ogrzewaniu) [kWh/(mzrok)]

287,17 29,68

2.6.1 0** Udzial odnawialnych 2r6del energii [%] 0,00 67,66

www.DobryAudyt.con
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2.7. Optaty jednoetkowo (obowiqzujqce w dniu spozqdzania
audytu)

Stan przed
termomodernizacJq

Stan po
termomodernizacji

2.7.1 Koszt za 1 GJ ciepia do ogrzewania budynku *** [zliGJ] 58,42 47,50

2.7.2.
Koszt 1 MW mocy zam6wionej na ogrzewanie na miesiqc
"** [zll(MW.m-c)]

0,00 0,00

2.7.4.
Koszt 1 MW mocy zam6wionej na pzygotowanie cieptej
wody u2ytkowej na miesiqc **** [z{/(MW.m-c)]

0,00 0,00

2.7.5.
Miesigczny koszt ogzewania 1 m2 powiezchni uzytkowel
[zll(m2.m-c)]

5,03 0,39

2.7.6, Miesigczna oplata abonamentowa [zllm-c] 0,00 0,00

2.7.7. lnne [zl] 0,00 0,00

2.8. Charakteryetyka ekonomlczna optymalnego wariantu przedsiqwzlgcia termomodernizacyJnego

Planowana kwota kredytu [zl] 110000,00
Roczne zmniejszenie zapotaebowania
na energig [70]

88,63

Planowane kodzty calkowite [z{ 1098474,00 Prem ia termomod ern izacyjna lzll 219694,80

Roczna oszczgdnoSC koszt6w energii
[zUrok]

117220,',t5

'Dla budynku skladajqcego siq z czq$ci o r62nych funkcjach u2ytkowych nale2y podad wszystkie dane oddzielnie dla
ka2dej czg6ci budynku.* Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporz1dzeniem dotyczqcym spozAdzania Swiadectw, jako udzial odnawialnych
2r6del energii w rocznym zapotrzebowaniu na energiq koricowq dostarczonq do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania ciep{ejwody u2ytkowej.* Oplata zmienna zwiqzana z dystrybujq i pzesylem jednostki energii.* Stala oplata miesiqczna zwiqzana z dystrybucjq i przesylem energii.

3. Wykaz dokument6w i danych 2r6dlowych

3.1. Ustawy i Rozporzqdzenia

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r, z p6Zniejszymi zmianami
2. Rozpozqdzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czgSci audytu remontowego, wzor6w kart audyt6w, a tak2e algorytmu oceny op{acalnoSci
pzedsiqwzie,cia termomodernizacyjnego
3.'Rozpozqdzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 17 marca 2009r, w sprawie szczeg6lowego sposobu weryflkacji audytu
energetycznego i czgSci audytu remontowego oraz szczeg6lowych warunk6w, jakie powinny spe{niad podmioty, kt6rym
BGK mo2e zlecaC wykonanie weryfikacji audyt6w z p62n. zm.
4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remont6w" z dnia 21 listopad 2008r. z p6Zniejszymizmianami
5. Rozpozqdzenie Ministra lnfrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czg$ci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej
6. Rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze6nia 2015 roku zmieniajqce rozpozqdzenie w sprawie
szczeg6{owego zakresu iform audytu energetycznego oraz czgSci audytu remontowego, wzor6w kart audyt6w, a tak2e
algorytmu oceny oplacalno6ci pzedsigwziqcia termomodernizacyjnego.
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