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Uwarunkowania prawne związane  
z efektywnością energetyczną (EE) 

  PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie z 
dnia 5.07.2013  (WTBU) 

  USTAWA o charakterystyce  energetycznej 
budynku z dnia 29.08.2014r.  (CEB)  

USTAWA o efektywności energetycznej 

 z dnia 20.05.2016r. (EE) 
Audyty EE i Białe Certyfikaty 

Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw 

 



Prawo budowlane - wentylacja 



Prawo budowlane - instalacje 



Prawo budowlane – budynki 



Prawo budowlane  
– zalecana szczelność budynku 

  w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub 
wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h; 

 

  w budynkach z wentylacją mechaniczną lub 
klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h. 





Ustawa o EE 

  Audyt efektywności energetyczne  

  + wnioski o świadectwa EE 

   („białe certyfikaty”) 

  Audyt energetyczny     
przedsiębiorstwa  (AEP) 
 



Ustawa o CEB 

  Charakterystyka energetyczna 
budynku 

  Kontrola systemów ogrzewania 
i klimatyzacji w budynkach 

  Centralny rejestr CEB 
 







Ustawa o CEB  
– sprawność wytworzenia 

  Wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania 
ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do 
źródła ciepła ηH,g przyjmuje się na podstawie danych 
udostępnionych przez producenta lub dostawcę źródła 
ciepła. 

   W budynkach, w których zostały przeprowadzone 
kontrole systemu ogrzewania, wartość ηH,g powinna 
zostać określona na podstawie wyników tych kontroli. 

   W przypadku braku takich danych przyjmuje się 
wartości ηH,g określone w tabeli 2. 





















Sieć cieplna MPEC Białystok 



Sieć cieplna MPEC Białystok 

 Wielkość współczynnika nieodnawialnej 
energii pierwotnej – Wi 

 

2014r. - 0,68 

2015r. - 0,59 

2016r. - 0,27 



  źródło ciepła Eu 
[kWh/m2*a] 

sprawność 
źródła             

[%] 

Ek 
[kWh/m2*a] 

wi 
Ep 

[kWh/m2*a] 

   olej opałowy 100,00 90% 111,11 1,1 122,22 

   gaz typ E 100,00 90% 111,11 1,1 122,22 

   gaz typ E – kondensat 100,00 105% 95,24 1,1 104,76 

   gaz typ E - pompa ciepła 100,00 145% 68,97 1,1 75,86 

   pompa ciepła sprężarkowa 100,00 350% 28,57 3 85,71 

   biomasa – „kalosze” 100,00 70% 142,86 0,2 28,57 

   biomasa – KOB 100,00 90% 111,11 0,2 22,22  

   MPEC B-stok 100,00 95% 105,26 0,27 28,40 

   kolektory słoneczne 100,00 50% 200,00 0 0,00 
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