
ENERGOOSZCZÊDNE
BUDOWNICTWO (CZÊŒÆ 1)
Zainteresowanie bbudownictwem eenergooszczêdnym rroœnie wwraz zze wwzrostem ccen ppaliw. WW ostatnim ddziesiêcioleciu nnaj-
bardziej ppodro¿a³ oolej oopa³owy –– oo ponad 3300%. PPodro¿a³y tte¿ iinne nnoœniki eenergii, wwiêc kkoszty oogrzewania ddomów ii miesz-
kañ zzabieraj¹ ccoraz wwiêksz¹ cczêœæ ddomowych bbud¿etów. AA przecie¿ kka¿dy zz nas cchce pp³aciæ jjak nnajmniejsze rrachunki. ŒŒwia-
towym ppriorytetem sstaje ssiê oochrona kklimatu. WWszystko tto ssprawia, ¿¿e rrosn¹ nnasze wwymagania wwobec eenergooszczêdno-
œci bbudynków, zzarówno bbudowanych iindywidualnie, jjak ii tych nnabywanych ood ddeweloperów

CENY PALIW ID¥ W GÓRÊ
Ceny paliw rosn¹ coraz szybciej. Malej¹ce za-

soby paliw konwencjonalnych, nadmierny fiskalizm
oraz sytuacja polityczna to g³ówne przyczyny te-
go wzrostu (wykres 1). Dlatego rosn¹ te¿ koszty
eksploatacji budynków. 

Dla posiadaczy ogrzewania olejowego koszty pro-
dukcji ciep³a wynosz¹ obecnie ponad 70 z³/GJ. W ostat-
nich 10 latach cena oleju wzros³a z 0,7 z³/l (19,4 z³/GJ)
do 3 z³/l (83 z³/GJ), czyli o ponad 300% i zbli¿a siê do ce-
ny energii elektrycznej II taryfy. Koszty ciep³a z gazu
ziemnego zbli¿aj¹ siê do 50 z³/GJ. Najtañszy jest wêgiel,
lecz wymaga kosztownej obs³ugi. Dodatkowo, ze wzglê-
du na efekt cieplarniany, konieczne jest budowanie
kosztownych instalacji przyjaznych œrodowisku. Trzeba
siê równie¿ liczyæ ze wzrostem op³at ekologicznych.
Ÿród³a energii odnawialnej s¹ perspektywiczne, lecz
wci¹¿ wymagaj¹ wysokich nak³adów inwestycyjnych.

Prawdziwe oszczêdnoœci tkwi¹ za to w „szóstym
paliwie” – czyli ograniczaniu energoch³onnoœci bu-
dynków. Koszty ogrzewania zale¿¹ przecie¿ przede
wszystkim od iloœci ciep³a, które uda nam siê zatrzy-
maæ wewn¹trz pomieszczeñ. Warto przyjrzeæ siê ta-
beli 1, w której zestawiono koszty ogrzewania budyn-
ku w zale¿noœci od roku jego budowy, a wiêc w za-
le¿noœci od stale poprawianej izolacyjnoœci przegród.

BUDYNEK ENERGOOSZCZÊDNY?
Dla wielu ludzi budynkiem energooszczêdnym

jest obiekt wykonany w technologii tradycyjnej
z ceg³y pe³nej o gruboœci 38 cm (1,5 ceg³y). Okna?
Koniecznie szczelne. Zdarza siê te¿, ¿e dom ocie-
plony jest izolacj¹ o gruboœci 5 cm. Inwestorzy s¹
zadowoleni z takiej termomodernizacji, tymcza-
sem ich budynki zu¿ywaj¹ niewielk¹ iloœæ energii
przede wszystkim „dziêki” wadliwie dzia³aj¹cej
wentylacji (zamiast dobrej izolacyjnoœci cieplnej).
To skutkuje z³ym klimatem wnêtrza i rozwojem
ognisk chorobotwórczych. 
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Aktualne standardy dla nowych budynków, okre-
œlone w prawie budowlanym, sprzyjaj¹ rozwojowi
budownictwa energooszczêdnego. Praktyka projek-
towa pokazuje jednak, ¿e zazwyczaj przyjmowane
s¹ rozwi¹zania odpowiadaj¹ce minimalnym wyma-
ganiom prawnym. A to nie pozwala osi¹gaæ wy¿-
szych standardów w zakresie energoch³onnoœci! 

Aktualnie wznoszone budynki zaliczyæ mo¿na ra-
czej do energoch³onnych (tak nazywane s¹ budynki
o energoch³onnoœci EA w przedziale od 360 do
100 kWh/m2•rok). Najczêœciej ich energoch³onnoœæ
mieœci siê w przedziale 120-150 kWh/m2•rok, co ozna-
cza, ¿e koszty ogrzewania wahaj¹ siê od 1,6 z³/m2•m-c do
2,2 z³/m2•m-c. W porównaniu z budynkami z lat 70., 80.,
czy 90. to znacz¹ca poprawa, jednak mog³oby byæ jesz-
cze lepiej. Budynki naprawdê energooszczêdne maj¹ po-
wierzchniowy wskaŸnik sezonowego zapotrzebowania
na ciep³o EA poni¿ej 100 kWh/m2•rok.

Warto przy tej okazji przypomnieæ, ¿e o energo-
oszczêdnoœci budynku decyduje jednoczeœnie kil-
ka czynników: rozwi¹zania architektoniczne, tech-
nologia wznoszenia, izolacyjnoœæ termiczna prze-
gród oraz jakoœæ wykonawstwa.

BUDOWNICTWO
ENERGOOSZCZÊDNE
Coraz czêœciej wznoszone s¹ budynki energoosz-

czêdne o wskaŸniku sezonowego zapotrzebowania na
ciep³o EA= 45 do 80 kWh/m2•rok. Wymagaj¹ niewie-
le wiêkszych nak³adów inwestycyjnych, a obni¿aj¹
zu¿ycie energii w stosunku do budynków spe³niaj¹cych
aktualne minimalne wymagania prawne o ponad po-
³owê (tabela 2 i wykres 2). Dziêki temu spe³niaj¹ kry-
teria op³acalnoœci ekonomicznej. Budynki niskoener-
getyczne o wskaŸniku EA= 15 do 45 kWh/m2•rok
wymagaj¹ znacznie wiêkszych nak³adów inwestycyj-
nych, dlatego na razie nie s¹ jeszcze zbyt rentowne.

JAK ŒWIADOMIE
WYBRAÆ NIERUCHOMOŒÆ?
Kryteriami przy wyborze nieruchomoœci s¹: lo-

kalizacja, cena metra kwadratowego powierzchni

u¿ytkowej, architektura, funkcjonalnoœæ pomiesz-
czeñ oraz informacja o u¿ytych do budowy mate-
ria³ach. Wkrótce do³¹czy do nich kolejny – wskaŸ-

nik zapotrzebowania na ciep³o, okreœlony w œwia-
dectwie energetycznym budynku. 

Unijna dyrektywa 2002/91/WE w sprawie cha-
rakterystyki energetycznej budynków (EPBD), aktu-
alnie wdra¿ana w naszym kraju, da podstawy do we-
ryfikacji nieruchomoœci pod wzglêdem energoch³on-
noœci. Budynki energooszczêdne bêd¹ mia³y wy¿-
sz¹ wartoœæ rynkow¹ i bêdzie to ³atwe do spraw-
dzenia – przy transakcji wystarczy siêgn¹æ do œwia-
dectwa energetycznego nabywanego budynku lub
mieszkania.

Dziêki temu ka¿dy bêdzie móg³ oceniæ ofertê
i podj¹æ œwiadomy wybór, maj¹c informacje pozwa-
laj¹ce w prosty sposób oszacowaæ koszty eksplo-
atacji budynku. Certyfikacja budynków stworzy
rynkowe podstawy dla rozwoju energooszczêdne-
go budownictwa.
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