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W Koszalinie powsta  drugi w Polsce wielorodzinny dom 
energooszcz dny. Jego mieszka cy b d  zu ywa  kilka razy mniej 
energii ni  w domach budowanych tradycyjnie. Aby zapobiec stra-
tom energii, deweloper do izolacji cian wybra  FASAD  GRAFIT 
z FS ARBET. Pod og  na gruncie zaizolowano p ytami POD OGA/
DACH EXPERT, a stropy mi dzykondygnacyjne wykonano w tech-
nologii pod ogi p ywaj cej, przy u yciu p yt spr ystych TONOPIAN 
EPS T 33-3. 

O wp ywie materia ów dociepleniowych na spe nienie
wymaga  stawianych obiektom energooszcz dnych 
mówi Krzysztof Kuncer, prezes zarz du PB Kuncer, 
dewelopera, który zdecydowa  si  na realizacj  tego 
przedsi wzi cia.

Co sprawi o, e podj li cie si  pa stwo tej budowy?
– Zalecenia unijne wskazuj , aby od 2020 r. wszystkie nowo 
budowane budynki mia y zu ycie energii bliskie zeru. Uznali my, 
e pr dzej czy pó niej realizacja takich w a nie budynków czeka 

wszystkich, zatem pora zacz  si  uczy . Ba, zmiany nie tylko id
w kierunku energooszcz dno ci – w przysz o ci maj  by  nawet 
pasywne, czyli tak wznoszone, by by y maksymalnie przyjazne dla 
rodowiska. Nowa budowa by a wyzwaniem – jeste my dopiero dru-

gim inwestorem w Polsce, który zacz  tak  inwestycj . Musieli my 
nauczy  si  rozwi zywa  problemy zwi zane z realizacj  budynków 
energooszcz dnych.

W tej chwili w zachodniopomorskim jest tylko dwóch weryfika-
torów.
– Temat jest tak nowy i ma o rozpoznany, e jeden z nich nie podj
si  weryfikacji tej budowy. Drugiego weryfikatora znale li my 
w Bydgoszczy.

Na czym polega a praca weryfikatorów?
– Pierwszy z nich sprawdza dokumentacj  przed przyst pieniem do 
inwestycji, drugi weryfikuje zrealizowan  budow . Weryfikator kontro-
luje, czy zosta y wykonane zalecenia i czy dom spe nia za o one wymo-
gi energooszcz dno ci. Sprawdzono nie tylko izolacj , lecz wszystkie 

elementy bloku maj ce wp yw na poziom energooszcz dno ci, a tak e
jeden z najwa niejszych parametrów – szczelno . Tu wynik by  bard-
zo dobry, szczelno  domu jest na poziomie budynku pasywnego. 

wiadectwo energetyczne podaje, e wska nik rocznego zapotrze-
bowania na nieodnawialn  energi  pierwotn  EP=54,9 kWh/(m²/rok) 
przy wymaganym dla nowego budynku wed ug przepisów techniczno-
budowlanych EP=105,0 kWh/(m²/rok), za  wska nik rocznego zapotrze-
bowania na energi  u ytkow  EU=14,07 kWh/(m²/rok), który z wielkim
naddatkiem spe nia wymogi stawiane budynkom energooszcz dnym 
NF40. Przy pewnych modyfikacjach projektu budynek mo na by 
zaliczy  do budynków pasywnych NF15. 

Jakie by o podej cie nowych lokatorów do tej inwestycji? 
– Przyszli lokatorzy zwracaj  uwag  na renom  dewelopera. Ludzie 
zawierzyli, e mieszkania zrobione przez nasz  firm  spe ni  ich 
oczekiwania. Zorganizowali my dni otwarte, zaprosili my klientów, 
zaprezentowali my i wyja nili my zalety bloku energooszcz dnego. 
Zach t  by y dop aty 11 tys. z  oraz wizja minimalizacji op at eksp-
loatacyjnych.

Budynek jest gotowy. Kiedy b dzie mo na si  wprowadza ?
– Blok przeszed  wszelkie badania i atesty. Dostali my zgod  na 
u ytkowanie. Przekazujemy lokale naszym klientom. Mieszkania odda-
jemy w stanie deweloperskim, w a ciciele po wyko czeniu ich mog  si
wprowadza .

Wielorodzinne budynki energooszcz dne 
– druga inwestycja w Polsce uko czona
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