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W którą stronę idzie rynek mieszkaniowy?

1. Spadek popytu na nieruchomości 

2. Wzrost podaŜy mieszkań na rynku pierwotnym

3. Kryzys finansowy na świecie

4. Wejście w Ŝycie certyfikatów energetycznych



W którą stronę idzie rynek mieszkaniowy?

1. Spadek popytu na nieruchomości 

– Wzrost cen na nieruchomości w ostatnich 2 latach

– Spadek jakości nieruchomości

– Brak rozwiązań energooszczędnych

2. Wzrost podaŜy mieszkań na rynku pierwotnym



W którą stronę idzie rynek mieszkaniowy?

1. Kryzys finansowy na świecie

Sytuacja na giełdach

• Warszawa

• Nowy Jork



W którą stronę idzie rynek mieszkaniowy?

1. Kryzys finansowy na świecie

Spadek zdolności kredytowej nabywców 

• wzrost udziału własnego z 0% do 30%

• wahania kursów walutowych

• wzrost marŜy banków



W którą stronę idzie rynek mieszkaniowy?

1. Kryzys finansowy na świecie

• Wahania kursów walutowych EUR
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W którą stronę idzie rynek mieszkaniowy?

1. Wejście w Ŝycie certyfikatów energetycznych

Od dnia 1 stycznia 2009 w związku z nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane 

kaŜdy dom, budynek czy mieszkanie , podlegające sprzedaŜy wynajmowi lub 

oddane do uŜytkowania, raz na 10 lat, będzie musiało mieć

sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, określające jego 

dokładne zuŜycie energii



Co to jest energia odnawialna?

1. Energia słoneczna

2. Energia wiatru

3. Energia wody

4. Biomasa

5. Biopaliwa



Koszt energii według źródeł pochodzenia

1. Wejście w Ŝycie certyfikatów energetycznych

Od dnia 1 stycznia 2009 w związku z nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane 

kaŜdy dom, budynek czy mieszkanie , podlegające sprzedaŜy wynajmowi lub 

oddane do uŜytkowania, raz na 10 lat, będzie musiało mieć

sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, określające jego 

dokładne zuŜycie energii

Koszty energii z ró Ŝnych paliw w zł/kWh
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Okres zwrotu instalacji opartych na 
odnawialnych źródłach energii

9-18 lat
5-9 lat

energia wiatrowa

10-15 lat5-7 lat
energia geotermalna

12-19 lat
12-15 lat

biopaliwa

10-17 lat
8-12 lat

biomasa

40-60 lat
brak danychenergia słoneczna -

fotowoltanika

10-20 lat
15-20 latenergia słoneczna na c.o. 

i c.w.u.

10-20 lat
15-20 latenergia słoneczna na 

c.w.u.

(prosty okres zwrotu)(cykl Ŝycia urządzeń)

SPBT 
trwałość
systemuTyp energii 
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Podział budynków ze względu na ich 
energochłonność

Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszeni a Na 
Rzecz Zrównowa Ŝonego Rzowoju
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Podział budynków ze względu na ich 
energochłonność

§ 328. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być

zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do uŜytkowania 

budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, moŜna było utrzymać

na racjonalnie niskim poziomie.

1. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wymagania uznaje się za 
spełnione, jeŜeli wartość wskaźnika E, jest mniejsza od wartości granicznej Eo, a takŜe jeŜeli 
przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej 

Wartości graniczne Eo wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, 
wynoszą:

1) E0 = 29 kWh/(m3 rok) przy A/V >0,20,

2) E0 = 26,6 + 12 A/V kWh/(m3 rok) przy 0,20 < A/V < 0,90,

3) E0 = 37,4 kWh/(m3 rok) przy A/V >0,90,

3. Dla budynku uŜyteczności publicznej i budynku produkcyjnego wymagania uznaje się za spełnione, 

jeŜeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej Uo ≥ U

oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia.



Podział budynków ze względu na ich 
energochłonność



Wymagania stawiane budynkom 
energooszczędnym i pasywnym

typ wymaga ń j.m.

Wymagania dla

aktualne 
wymagania 

prawne

propozycje 
zmian 

prawnych

budynek 
energooszcz ę-

dny

budynek 
pasywny

U dla ściany z mostkami 
cieplnymi

[W/m2K] < 0,3 - 0,5 < 0,3 < 0,2 < 0,15

U dla dach z mostkami 
cieplnymi

[W/m2K] < 0,3 < 0,2 < 0,2 < 0,1

U dla okna [W/m2K] < 2,6 - 2,0 < 1,9 - 1,7 < 1,3 < 0,8

g - współczynnik 
przepuszczalno ści oszklenia

brak wymaga ń brak wymaga ń ≥ 0,55 ≥ 0,5

Zapotrzebowanie na ciepło [kWh/m2rok] brak wymaga ń brak wymaga ń ≤ 70 ≤ 15

Zapotrzebowanie na moc 
ciepln ą

[W/m2] brak wymaga ń brak wymaga ń 30,00 10,00

Szczelno ść budynku n50 [1/h] brak wymaga ń brak wymaga ń 1,5 0,6

Wentylacja [zł] naturalna naturalna

Naturalna ze 
sterowaniem lub 
mechaniczna z 

rekuperacj ą

mechaniczna z 
rekuperacj ą

minimalna temperatura 
nawiewu przy tz=-10 st C

[°C] brak wymaga ń brak wymaga ń brak wymaga ń 16,5

Sprawno ść odzysku [%] brak wymaga ń brak wymaga ń ≥ 70 ≥ 80



Czy opłaca się budować budynki 
energooszczędne czy pasywne?

• Okres dla którego wykonane zostały obliczenia t=10 lat i t =30 lat

• Stopa dyskonta r= 6 %

• Wzrost kosztów energii rocznie 10% w okresie t = 10 lub 30 lat

• Przyjęto aktualne koszty robocizny i materiału z lipca 2008

• Do analiz przyjęto cenę ciepła dla budynku zgodnego z prawem oraz 
budynku energooszczędnego - 0,18 zł/kWh uzyskanej z gazu 
wysokomnetanowego, dla budynku pasywnego energię z pompy ciepła 
o efektywności 3,5 , cena ciepła 0,1 zł/kWh . Ceny ciepła wg 
aktualnych cen energii

• Budynek wg aktualnych wymagań prawnych EA = 135 kWh/m2 rok

• Budynek energooszczędny EA = 60 kWh/m2 rok

• Budynek pasywny EA = 15 kWh/m2 rok



Opis jm.
budynek wg 

aktualnych wymaga ń

prawnych

budynek 
energooszcz ędny

budynek 
pasywny

Powierzchnia ogrzewana [m2] 120 120 120

Kubatura [m3] 324 324 324

EA [kWh/m2rok] 135 60 15

Zapotrzebowanie na ciepło kWh/rok 16200 7200 1800

Koszt jednostkowy energii* [zł/kW] 0,18 0,18 0,10

Roczne koszty ogrzewania [zł/rok] 2916 1296 180,0

Roczne koszty ogrzewania [zł/m2m-c] 2,03 0,90 0,13

Roczne oszcz ędności [zł/rok] 0 1620 2736,0

Koszty budowy konstrukcja [zł] 290000 290000 290000

Koszty stolarki [zł] 16500 21000 60000

Koszty izoalcji termicznej [zł] 9000 14400 21600

koszty systemu c.o. [zł] 26000 30000 73400

Razem koszty budowy [zł] 341500 355400 445000

Koszty na 1 m2 powierzchni [zł/m2] 2846 2962 3708

RóŜnica kosztów [zł] 0 13900 103500

Procentowy wzrost kosztów budowy [%] 100% 4% 30%

Zwrot poniesionych nakładów SPBT [lata] 8,6 37,83

NPV30 [zł] 8399 -65839

IRR30 [%] 11,2 -2

* Cena ciepła dla budynku spełniajacego aktualne wym agania prawne oraz energooszcsz ędnego przyj ęto  z gazu w 
oparciu o kocioł gazowy kondensacyjny, dla budynku p asywnego z pompy ciepła  



Optymalizacja 
przegród 

budowlanych
Ze względu na wysoki koszt inwestycyjny przy 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 
konieczna jest optymalizacja mocy urządzeń
grzewczych



Analiza opłacalno ści dla 
budynku zasilanego z pelet’s
dla 10-cio letniego okresu 
korzystania z efektów



Analiza opłacalno ści dla 
budynku zasilanego z pelet’s
dla 30-sto letniego okresu 
korzystania z efektów



Typ kotłowni:
kotłownia gazowa kotłownia na pelets

kotłownia na olej 
op.

Sprawność instalacji c.o. ηc.o. = 85,8% ηc.o. = 72,9% ηc.o. = 73,7%

Okres L 10 lat 30 lat 10 lat 30 lat 10 lat 30 lat

Cena ciepła Cp 50 zł/GJ 35 zł/GJ 78,8 zł/GJ

Optymalna wartość
współczynnika przenikania 
dla:

U U U

[W/m2K] [W/m2K] [W/m2K]

ścian 0,229 0,135 0,292 0,167 0,174 0,103

dach 0,316 0,176 0,375 0,214 0,226 0,13

podłoga na gruncie 0,179 0,106 0,22 0,131 0,136 0,08

okna 1,90 0,95 2,00 1,10 0,95 0,80

Wyniki optymalizacji- zestawienie

Wnioski:

1. Projektowanie izolacyjno ści termicznej przegród powinno 
być zaleŜne od okresu funkcjonowania budynku, ceny ciepła 
przewidywanego wzrostu cen no śników oraz inflacji 



Zasady projektowania optymalnego 
źródła energii odnawialnej

Kroki postępowaniu przy zrównowaŜonym projektowaniu:

1. Wstępne wskazanie źródła ciepła.

2. Określenie optymalnego zapotrzebowania na moc urządzenia przez 
optymalizację izolacji, wentylacji, ciepłej wody, energii elektrycznej.

3. Wykonanie analizy ekonomiczno-technicznej źródła energii dla optymalnej 
określonej mocy cieplnej na c.o. i c.w.u.

4. Wybór uzasadnionego ekonomicznie – ekologicznie sposobu produkcji 
energii.

5. Optymalizacja końcowa, wybór wariantu w oparciu o ocenę ekonomiczną i 
ekologiczną dla całego budynku.



Podsumowanie



Optymalizacja rozwiązań

• Kryzys finansowy wymógł zwiększenie jakości przy optymalizacji ceny 
sprzedaŜy

• Potencjalni klienci zwracają uwagę na koszty eksploatacji

• NaleŜy spełnić wymogi związane z certyfikacją energetyczną
po 1 stycznia 2009 r.



Optymalizacja rozwiązań

1. Realizacja budynków pasywnych przy porównaniu budynków 
zasilanych gazem ziemnym, z ekonomicznego punktu widzenia jest 
nieopłacalna, czas zwrotu poniesionych nakładów 37,5 lat. 

2. Realizacja domów pasywnych jest ekonomicznie uzasadniona gdy 
cena energii przekracza 0,6-0,7 zł/kWh = 0,17-0,2 EU/kWh). 

3. Aktualne ceny ciepła w Polsce: Gaz 0,18-0,2 zł/kWh

Węgiel 0,14 – 0,16 zł/kWh

Biomasa 0,15 – 0,19 zł/kWh

Ciepłownia 0,16 – 0,18 zł/kWh

Energia elektryczna 0,35 – 0,4 zł/kWh



Optymalizacja rozwiązań

4. Wybór izolacyjności termicznej przegród powinien opierać się o 
zasady optymalizacji uwzględniając zdyskontowane wartości kosztów 
inwestycji oraz zdyskontowane wzrosty cen energii w oparciu o 
wskaźniki ekonomicznej opłacalności: SPBT, NPV, IRR

5. W projektowaniu konieczne jest określenie optymalnego 
zapotrzebowania na moc cieplną na c.o., c.w.u. i energię elektryczną

6. Wykonanie analizy opłacalności ekonomicznej powinno być
konfrontowane z uzyskanym efektem ekologicznym

7. Wykonanie analizy opłacalności ekologicznej powinno być
konfrontowane z opłacalnością ekonomiczną



Dni Oszczędzania Energii
4-5 listopad 2008

Wroclaw
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cieplej@cieplej.pl


