
Rola efektywności energetycznej i OZE 
w rozwiązaniu problemów 
współczesnego miasta 
„Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych 

z zarządzaniem budynkami” – projekt dofinansowany ze środków Programu  Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014–2020  



W miastach mieszka znaczna cześć społeczeństwa 

• Według GUS w Polsce w 2016 roku w miastach mieszkało 23 
mln 149 tys. osób, czyli 60 proc. populacji. 

• Aż 57 % Polaków mieszka w budynkach wielorodzinnych. 

• W miastach powyżej 20 tys. mieszkańców osoby takie stanowią 
80 proc.  

• W miastach od 100 do 500 tys.  

mieszkańców tylko 7 proc. ludności 

 mieszka w domach jednorodzinnych. 

 



Obraz współczesnych 
 miast 



Zmiany klimatu niosą wiele zagrożeń dla miast 

Źródło: www.klimada.mos.gov.pl  
 

Światowe wydatki na 
adaptację do zmian klimatu 
w obszarach miejskich 
sięgną 80 mld USD rocznie. 

http://www.klimada.mos.gov.pl/


Miasta emitują znaczące ilości zanieczyszczeń i CO2 

• Zurbanizowane tereny już dziś zużywają 70% energii 
pierwotnej oraz odpowiadają za emisję 80% gazów 
cieplarnianych.  

• Jednym z najważniejszych wyzwań dla miast jest wzrost 
efektywności energetycznej i  

    wykorzystania odnawialnych źródeł  

    energii oraz obniżenie poziomu  

     emisji zanieczyszczeń. 

 



Cykl życia budynku wielorodzinnego 
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Nowe budynki wielorodzinne będą efektywne 
energetycznie i będą wykorzystywać OZE 

Lp. Rodzaj budynku 

Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, 

wentylacji i przygotowania ciepłej wody EPH+W [kWh/(m2·rok)] 

od 1 stycznia 2017 r. od 31 grudnia 2020 r.  *) 

1 2 3 

1  Budynek mieszkalny: 
 a) jednorodzinny 
 b) wielorodzinny 

 
95 
85 

 
70 
65 

2  Budynek zamieszkania zbiorowego 85 75 

3  Budynek użyteczności publicznej: 
 a) opieki zdrowotnej 
 b) pozostałe 

 
290 
60 

 
190 
45 

4 Budynek gospodarczy, magazynowy 
i produkcyjny 

90 70 

*) Od 1 stycznia 2019 r. − w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub    
organ administracji publicznej i będącego jego własnością. 

 



Spełnienie wymagania na EP można uzyskać dzięki: 
• zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii, 

• zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie i na podgrzanie powietrza 
wentylacyjnego, ograniczeniu zapotrzebowanie na energię do 
podgrzewania c.w.u., chłodzenia i oświetlenia,  

• stosowaniu źródeł energii o niskich 

    współczynnikach nakładu nieodnawialnej  

    energii pierwotnej. 

 



Źródło:  

Edward Szczechowiak, Radosław Górzeński. Politechnika Poznańska. Definicja 

budynku o niemal zerowym zużyciu Energii i Droga Jego Wdrożenia. Warsztaty 

ITB i KBiN „Wdrożenie Przekształconej Dyrektywy EPBD do Polskiego Prawa. 

Marzec 2012.  
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Nowe budynki wielorodzinne będą efektywne 
energetycznie i będą wykorzystywać OZE 



Dla istniejących budynków wielorodzinnych jedyne 
rozwiązanie to głęboka termomodernizacja 

czyli modernizacja po której budynek będzie miał 
zapotrzebowanie na energię końcową (z uwzględnieniem 
jakości systemu grzewczego) do celów ogrzewania i 
przygotowania ciepłej wody nie wyższe niż 60 kWh/(m2rok). 



Najlepsze rozwiązanie dla klimatu to MSE  
odbiorcami 

Źródło: District Energy in Cities: Unlocking the Potential     

of Energy Efficiency and Renewable Energy, UNEP 2015 
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Miejskie Systemy Energetyczne (MSE) to: 

• Wytwarzanie ciepła i wytwarzanie chłodu, 
również w kogeneracji z produkcją energii 
elektrycznej (CHP lub CCHP), z 
wykorzystaniem paliw kopalnych, lokalnych 
zasobów – odpadów komunalnych, osadów 
ściekowych czy ciepła odpadowego z 
przemysłu, także biomasy, 

• Rozproszone źródła energii, w tym energii 
odnawialnej, również zależne od warunków 
atmosferycznych,  

• Magazyny ciepła i chłodu.   



Należy zmienić akty prawne w zakresie  

• Prawa Budowlanego i warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie tak aby uwzględnić 
niezbędne działania dotyczące adaptacji konstrukcji 
budynków do zmian klimatu 

• Ustawy termomodernizacyjnej, 

    tak aby wspierany był proces  

    głębokiej termomodernizacji 



Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju 

ul. L. Nabielaka 15 lok.1 

00-743 Warszawa 
 
„Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”  

– projekt dofinansowany ze środków Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020  

Wartość projektu: 935 045,42 PLN netto (1 009 581,00 PLN brutto). Dofinansowanie z UE z Funduszu Spójności: 794 788,61 PLN  


