Poprawa efektywnoœci energetycznej budynków
– fanaberia czy koniecznoœæ?
Dotyczy: Wdra¿ania w Polsce Dyrektywy budowlanej EPBD (2002/91/WE)
oraz jej przekszta³cenia (2010/31/UE).
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Polska ma obowi¹zek implementacji dyrektyw budowlanych

Rekomendacje:

EPBD. Przy wdra¿aniu pierwszej tzw. dyrektywy budynkowej

Wdra¿anie Dyrektywy EPBD i jej przekszta³cenia

nie podjêto nawet próby wykorzystania tej okazji do

(2010/31/UE) w Polsce wymaga wprowadzenia bardzo

przeniesienia budownictwa na inny, wy¿szy poziom

radykalnych zmian i nowelizacji przepisów w celu

jakoœciowy i technologiczny. Stracono szansê wykorzystania

dostosowania ich do wymogów UE oraz nadania

procesu modernizacji budownictwa jako jednego ze

odpowiedniej rangi niezbêdnym do wdro¿enia dzia³aniom.

stymulatorów rozwoju gospodarczego. Standard

Koalicja Klimatyczna za najwa¿niejsze z niezbêdnych do

budownictwa w Polsce pod wzglêdem energetycznym

podjêcia dzia³añ, uznaje:

odpowiada standardowi sprzed kilkudziesiêciu lat w takich
krajach jak Dania, Niemcy, czy Austria. Obecnie wznoszone

1.

Opracowanie i wdro¿enie odrêbnej ustawy o systemie

nowe budynki nie spe³niaj¹ ¿adnych europejskich

oceny energetycznej budynków (SOEB). Pozwoli³oby to

standardów w dziedzinie efektywnoœci energetycznej,

na ujednolicenie zasad i lepsze skoordynowanie procesu

nawet zaraz po oddaniu do u¿ytkowania. Interesy

wdra¿ania Dyrektywy EPBD oraz nada³oby temu

deweloperów s¹ chronione, kosztem ich klientów –

procesowi wy¿sz¹ rangê. W ustawie Prawo Budowlane

u¿ytkowników mieszkañ, którym brakuje podstawowej

powinny pozostaæ delegacje do nowelizacji przepisów

wiedzy pozwalaj¹cej na œwiadomy wybór mieszkania

wykonawczych bêd¹cych we w³aœciwoœci tej ustawy,

z ni¿szymi kosztami utrzymania.

czyli rozporz¹dzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
oraz warunków technicznych u¿ytkowania budynków,

Jednoczeœnie coraz bardziej realne staje siê zagro¿enie

a tak¿e rozporz¹dzenia dotycz¹cego zakresu i formy

„dro¿yzny energetycznej”, zwi¹zanej z koniecznoœci¹

projektu budowlanego.

poniesienia w najbli¿szych latach przez Polskê olbrzymich
kosztów modernizacji energetycznej infrastruktury

2.

Skoordynowanie prac nad ustaw¹ o SOEB z celami

wytwórczej i przesy³owej. Koszty te bez najmniejszych

i postulatami ustawy o wspieraniu termomodernizacji

w¹tpliwoœci zostan¹ w ca³oœci prze³o¿one na konsumentów

i remontów oraz z ustaw¹ o efektywnoœci energetycznej

energii w postaci wzrostu taryf i op³at. Spowoduje to

³¹cznie z mo¿liwoœci¹ powo³ania miêdzyresortowego

zubo¿enie spo³eczeñstwa i pogorszenie warunków

zespo³u koordynacyjnego w celu ujednolicenia

socjalnych z uwagi na niedogrzewanie mieszkañ, a tym

i usprawnienia polityki efektywnoœci energetycznej.

samym pog³êbi zjawisko ubóstwa energetycznego.
Konieczne jest podjêcie jak najszybszych dzia³añ w zakresie

3.

Rozpoczêcie prac nad wdro¿eniem realnych

poprawy efektywnoœci energetycznej (nie tylko

mechanizmów wspieraj¹cych z d³ugoterminow¹

w budownictwie). Wp³ynê³oby to jednoczeœnie w pewnym

perspektyw¹ funkcjonowania, co wp³ynê³oby w sposób

stopniu na zmniejszenie potrzeb modernizacyjnych oraz

istotny na przyspieszenie rozwoju przemys³u nowych

kosztów zwi¹zanych z wytwarzaniem i przesy³em energii.

technologii efektywnoœci energetycznej i badañ

Pozwoli³oby tak¿e na utrzymanie na akceptowalnym

naukowych, a tym samym silniej stymulowa³oby rozwój

poziomie obci¹¿enia u¿ytkowników energii op³atami.

gospodarczy. Odpowiedni¹ rangê w tych dzia³aniach
powinny otrzymaæ odnawialne Ÿród³a energii, jako jeden
z zasadniczych elementów budownictwa niskoenergetycznego, przy czym wsparcie powinny uzyskaæ
przede wszystkim Ÿród³a charakteryzuj¹ce siê
najwiêkszym potencja³em wykorzystania w warunkach
polskich.
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4.

Przygotowanie nowych rozporz¹dzeñ do ustawy

Uzupe³nienie:

o systemie oceny energetycznej budynków
dotycz¹cych:

Ocena stanu i sposobu wdra¿ania dyrektywy 2002/91/WE
z 16 grudnia 2002 r w sprawie charakterystyki

a. szczegó³owego zakresu i formy œwiadectw

energetycznej budynków (dyrektywy EPBD).

charakterystyki energetycznej,
b. metodologii obliczania zintegrowanej chara-

Podstawowym celem dyrektywy EPBD by³o wdro¿enie

kterystyki energetycznej (obecna, jako prawie

realnych dzia³añ, które mia³y na celu wykorzystanie du¿ego

sprzeczna z koncepcj¹ i celami dyrektywy, wymaga

potencja³u wzrostu efektywnoœci energetycznej, jakim

pilnej i gruntownej przebudowy),

charakteryzowa³o siê i charakteryzuje nadal budownictwo

c. zasad przeprowadzania szkoleñ i sposobu weryfi-

w UE. Jej celem jest równie¿, a mo¿e nawet przede

kacji uzyskanych kwalifikacji niezbêdnych do

wszystkim, poprawa warunków i komfortu u¿ytkowania

przeprowadzania kontroli efektywnoœci energe-

zasobów budowlanych (czyli poprawa warunków socjalnych

tycznej urz¹dzeñ,

u¿ytkowników energii). Dodatkowo powy¿sze cele po-

d. wytycznych do szczegó³owego zakresu i sposobu

winny byæ realizowane przez pañstwa cz³onkowskie

przeprowadzenia kontroli efektywnoœci energe-

z uwzglêdnieniem lokalnych warunków klimatycznych oraz

tycznej kot³ów, instalacji grzewczych i klima-

kryteriów op³acalnoœci ekonomicznej.

tyzacyjnych oraz do wzorów protokó³ów kontroli,

Dyrektywa przewidywa³a wdro¿enie szeregu mechanizmów

e. szczegó³owego sposobu prowadzenia rejestrów

wzrostu efektywnoœci energetycznej, stawiaj¹cych problem

oraz sposobu weryfikacji jakoœci sporz¹dzanych

w sposób kompleksowy, takich jak:

œwiadectw charakterystyki energetycznej i protokó³ów kontroli efektywnoœci energetycznej

1. Podniesienie wymagañ w zakresie ochrony cieplnej

kot³ów, instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych

budynków nowych,

(w tym okreœlenia wymagañ funkcjonalnych baz
danych prowadzonych na bazie rejestru).

2. Ustanowienie wymagañ w zakresie standardu
energetycznego dla budynków istniej¹cych podda-

5.

Przygotowanie zmiany rozporz¹dzeñ do ustawy Prawo

wanych wiêkszej (znacz¹cej) renowacji,

Budowlane dotycz¹cych:
3. Opracowanie metodyki obliczeñ zintegrowanej
a. warunków technicznych, jakim powinny

charakterystyki energetycznej budynków (na potrzeby

odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, w czêœci

sporz¹dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej),

dotycz¹cej szczegó³owych wymagañ w zakresie
ochrony cieplnej,

4. Wprowadzenie obowi¹zku sporz¹dzenia œwiadectwa

b. warunków technicznych u¿ytkowania budynków,

charakterystyki energetycznej (SChE) budynków

c. zakresu i formy projektu budowlanego.

i mieszkañ,
5. Wprowadzenie obowi¹zku dokonywania okresowych

6.

Podjêcie szerszej wspó³pracy miêdzy resortami

przegl¹dów instalacji i systemów grzewczych oraz

i skoordynowanie procesu wdra¿ania dyrektywy EPBD

klimatyzacyjnych w budynkach,

oraz jej uaktualnienia z bêd¹cymi w kompetencjach
Ministerstwa Gospodarki: ustaw¹ o efektywnoœci

6. Wdro¿enie dzia³añ i programów wspieraj¹cych wzrost

energetycznej, takimi inicjatywami jak Zielone

efektywnoœci energetycznej,

Zamówienia Publiczne i Zielone Zakupy, pracami nad
projektem ustawy o odnawialnych Ÿród³ach energii.

7. Wdra¿anie programów promocyjnych i informacyjnych
w zakresie wzrostu efektywnoœci energetycznej
w budownictwie.
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dyrektywy w Polsce jest z formalnego punktu widzenia
w du¿ej mierze zgodny z jej duchem i postanowieniami.
Niestety przyjête zapisy zosta³y bardzo s³abo wdro¿one
w praktyce. Poni¿sza tabela przedstawia zestawienie
obowi¹zków, których wykonywanie wymusza znowelizowana ustawa oraz ich realizacjê.

Dyrektywê wdro¿ono w Polsce z trzyletnim opóŸnieniem,
wybieraj¹c drogê poprzez nowelizacjê ustawy Prawo
budowlane - z dnia 19 wrzeœnia 2007 (Dz. U. Nr. 191, poz.
1373) oraz kolejn¹ nowelizacjê - z dnia 27 sierpnia 2009
(Dz.U. Nr 161, poz. 1279) wprowadzaj¹c¹ niezbêdne
poprawki i uzupe³nienia. Sposób i zakres wdro¿enia

Obowi¹zek

1.

Przeprowadzanie okresowych kontroli kot³ów
i systemów klimatyzacji.

2.

Przeprowadzenie co najmniej jednorazowej
kontroli instalacji ogrzewczych, w których
pracuj¹ kot³y starsze ni¿ 15-letnie.

3.

Przeprowadzanie inspekcji instalacji
ch³odniczych i klimatyzacyjnych o mocy
ch³odniczej powy¿ej 12 kW.

4.

Wykonanie œwiadectw charakterystyki
energetycznej w okreœlonych rodzajach
budynków nowo wznoszonych,
modernizowanych, w przeznaczonych do
sprzeda¿y lub wynajmu budynkach i lokalach

Wdro¿enie
Wdro¿enie czysto formalne. Nie wysz³o poza fazê
intencjonalnych zapisów ustawowych, w zwi¹zku z czym
obowi¹zki te nie s¹ w ogóle realizowane w praktyce.
Wynika to z dwóch istotnych braków:
1) Niedope³nienie obowi¹zku wykonania przegl¹du nie wi¹¿e
siê z ¿adnymi sankcjami administracyjnymi;
2) Nigdy nie podjêto prac nad opracowaniem przepisów
wykonawczych dotycz¹cych procedury i wymagañ, ani
zakresu i formy przegl¹dów kot³ów, instalacji grzewczych
i klimatyzacyjnych.
W sposób skuteczny obowi¹zek zosta³ wprowadzony
wy³¹cznie w odniesieniu do budynków nowych,
przekazywanych do u¿ytkowania. Wynika to z faktu, ¿e
œwiadectwo jest jednym z dokumentów koniecznych do
przedstawienia w ramach tej procedury.
W odniesieniu do pozosta³ych przypadków (remonty, zbycie
oraz wynajem budynków, mieszkañ i lokali us³ugowych, etc.)
obowi¹zku wykonania œwiadectwa nie ma, b¹dŸ wystêpuje
on jedynie w odpowiedzi na wyraŸne ¿¹danie najemcy
lokalu.
W praktyce wiêc œwiadectwa charakterystyki energetycznej
(oprócz budynków nowych) wykonywane s¹ w pewnej (nie
znanej dok³adnie) iloœci w centrach handlowych i us³ugowych
na ¿yczenie najemców lokali. Nie ma informacji, aby szerzej
by³o ono wykonywane w przy zbywaniu i wynajmowaniu
mieszkañ w budynkach mieszkalnych.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w Polsce przyjêto niespotykan¹ w skali
UE zasadê, ¿e œwiadectwo charakterystyki energetycznej dla
budynku mo¿e zostaæ sporz¹dzone przez uczestników
procesu budowlanego zwi¹zanego z jego budow¹, czyli np.
developera, projektanta, inspektora nadzoru.
Przy obecnym kszta³cie funkcjonowania systemu certyfikacji
energetycznej budynków coraz trudniej bêdzie przywróciæ jej
pierwotnie zak³adan¹ rolê z uwagi na utrwalaj¹c¹ siê
niechêæ spo³eczn¹ i postrzeganie certyfikacji jako kolejnego,
nie przynosz¹cego ¿adnych korzyœci, obowi¹zku
administracyjnego.
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5.

Nowelizacja wymagañ w zakresie ochrony
cieplnej budynków, których celem by³o
zgodnie z duchem Dyrektywy:
- Dokonanie rewizji (intencjonalnie –
zaostrzenia) wymagañ w zakresie ochrony
cieplnej budynków nowych i poddawanych
gruntownym modernizacjom (wprowadzone
nowelizacj¹ Rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie - tekst jedn.: Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690 z póŸn. zm.).

Znowelizowane i wprowadzone w Polsce wymagania
w zakresie ochrony cieplnej dla budynków równie¿ nie
wype³ni³y intencji Dyrektywy. Z pewnoœci¹ nie wprowadzi³y,
niezbêdnej z uwagi na zaleg³oœci w przypadku Polski, tzw.
„nowej jakoœci” do projektowania budynków nowych
i remontów budynków istniej¹cych.
Obecnie wznoszone budynki nowe tu¿ po oddaniu do
u¿ytkowania nie spe³niaj¹ ¿adnych europejskich standardów
w dziedzinie efektywnoœci energetycznej. Analizy pokazuj¹,
¿e przy zmianie podejœcia i oparciu procesu projektowania
budynków na analizie ca³kowitych kosztów budowy oraz
cyklu u¿ytkowania i eksploatacji, poszerzonej
o uwzglêdnienie zewnêtrznych kosztów œrodowiskowych,
przy cenach energii i noœników obowi¹zuj¹cych na ok. 80%
obszaru Polski, ju¿ obecnie op³aca³oby siê w Polsce stosowaæ
wymagania na co najmniej takim samym poziomie jak w
Austrii, Niemczech, czy Danii (czyli na poziomie ok. 3 –
krotnie ni¿szym ni¿ w Polsce), a statystyczny nowy,oddawany
do u¿ytkowania budynek do celów ogrzewania móg³by
potrzebowaæ nie wiêcej ni¿ 40, zamiast 120 kWh/(m2 rok).
Wykonuje siê równie¿ analizy, które pokazuj¹ tak proste
mechanizmy i zjawiska, jak np. ³atwiejsza sp³ata wiêkszego
kredytu mieszkaniowego zaci¹gniêtego na zakup mieszkania
o wy¿szym standardzie energetycznym (z uwagi na
relatywnie mniejsze obci¹¿enia kosztami eksploatacyjnymi
w porównaniu z zakupem mieszkania standardowego).

Obecnie nie ma sprzeciwów, co do tego, ¿e metodyka
- Opracowanie i wprowadzenia do obiegu
obliczania œwiadectw charakterystyki energetycznej
prawnego zestandaryzowanej metodyki
budynku wymaga nowelizacji.
obliczeñ zintegrowanej charakterystyki
energetycznej budynków (wprowadzonej
rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.11.2008 w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku
stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno –
u¿ytkow¹ oraz sposobu sporz¹dzania
i wzorów œwiadectw ich charakterystyki
energetycznej - Dz.U. Nr 201, poz. 1240).
- Wprowadzenie obowi¹zku sporz¹dzania
projektowej charakterystyki energetycznej
budynków oraz rozpatrzenia mo¿liwoœci
zastosowania odnawialnych Ÿróde³ energii
i skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej, i ciep³a w budynkach na etapie ich
projektowania (wprowadzonego nowelizacj¹
rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. w sprawie szczegó³owego
zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.
Nr 201, poz. 1239).

Rozporz¹dzenie to jest jednym z bardziej istotnych
dokumentów zwi¹zanych z wdro¿eniem dyrektywy
i certyfikacji energetycznej budynków. Niestety, wymaganie
to traktowane jest niepowa¿nie, a analizy zamieszczane
w tym zakresie w projektach sprowadzaj¹ siê najczêœciej
do kilku zdawkowych informacji o braku op³acalnoœci
ekonomicznej zastosowania takich rozwi¹zañ.
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Dyrektywa wymaga³a równie¿ wdro¿enia dzia³añ z zakresu

Przekszta³cenie dyrektywy w porównaniu z poprzednim jej

promocji efektywnoœci energetycznej w budynkach

brzmieniem dotyczy w szczególnoœci:

oraz tworzenia administracyjnych i ekonomicznych

1.

mechanizmów wspierania dzia³añ w zakresie wzrostu

Rozszerzenia zakresu przepisu nakazuj¹cego pañstwom
cz³onkowskim ustanowienie minimalnych wymagañ

efektywnoœci energetycznej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w tej

dotycz¹cych charakterystyki energetycznej w przy-

kwestii nie dzia³o siê w Polsce zbyt wiele. Poza jedn¹,

padku przeprowadzania wa¿niejszej renowacji

sk¹din¹d bardzo profesjonalnie zrealizowan¹ akcj¹

budynków istniej¹cych;

promocyjn¹ „M¹dry polak przed budow¹”, koordynowan¹

2.

przez Ministerstwo Infrastruktury, nie zrobiono praktycznie

Wzmocnienia przepisów dotycz¹cych œwiadectw
charakterystyki energetycznej, przegl¹dów systemów

nic wiêcej. Zasiêg tej akcji by³ niewielki i dotyczy³a przede

ogrzewania i klimatyzacji, wymagañ dotycz¹cych

wszystkim termomodernizacji istniej¹cych zasobów. Jeden

charakterystyki energetycznej, informacji i niezale¿nych

z nielicznych mechanizmów wsparcia dzia³añ podnosz¹cych

ekspertów;

efektywnoœæ energetyczn¹ w budynkach, oparty na ustawie

3.

o wspieraniu termomodernizacji i remontów, równie¿ ma

Zapewnienia pañstwom cz³onkowskim i zainteresowanym podmiotom dostêpu do narzêdzia

ograniczony zasiêg z uwagi na niewspó³mierne do potrzeb

obliczeniowego, umo¿liwiaj¹cego porównanie

œrodki finansowe.

ustalonych na poziomie krajowym lub regionalnym

Œrodki przeznaczane na termomodernizacjê w Narodowym

minimalnych wymagañ dotycz¹cych charakterystyki

Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz

energetycznej z poziomem optymalnym uwzglêd-

w ramach Funduszy Strukturalnych w ostatnich latach

niaj¹cym efektywnoœæ ekonomiczn¹.
4.

i obecnie, jakkolwiek bardzo cenne, maj¹ charakter

Stymulowania pañstw cz³onkowskich do rozwijania ram
maj¹cych na celu upowszechnienie na rynku budynków

incydentalny i realizowane s¹ w formie jednorazowych
konkursów o bardzo ograniczonej w stosunku do potrzeb

charakteryzuj¹cych siê niskim lub „niemal zerowym”

liczbie realizowanych projektów.

poziomem zu¿ycia energii i emisji CO2;
5.

Wymagania przekszta³conej dyrektywy EPBD
(Dyrektywa 2010/31/UE)

Zachêcania do bardziej aktywnego zaanga¿owania
sektora publicznego w proces wzrostu efektywnoœci
energetycznej w budynkach, oraz podniesienie tego
sektora do roli wzorca do naœladowania w tym zakresie.

Dyrektywa 2010/31/UE (zwana równie¿ recastem dyrektywy
EPBD) wesz³a w ¿ycie 8 lipca 2010 r. Co wa¿ne, proces

W praktyce, nowa dyrektywa wymaga od pañstwa Polskiego

wdra¿ania przekszta³cenia dyrektywy w krajach

wprowadzenia nowych przepisów i wype³niania nowych

cz³onkowskich nie zwalnia ich od obowi¹zku pe³nego,

obowi¹zków, takich jak m.in.:

terminowego i jakoœciowego wdro¿enia postanowieñ

1.

dyrektywy EPBD 2002/92/WE. Implementacja

Ustalenia minimalnych wymagañ w zakresie ochrony

przekszta³cenia dyrektywy powinna byæ wykorzystana do

cieplnej oraz towarzysz¹cych im wymagañ dotycz¹cych

podjêcia próby budowy jednolitego i przemyœlanego

parametrów mikroklimatu wewnêtrznego i regularnych

systemu istotnie wp³ywaj¹cego na proces wzrostu jakoœci

przegl¹dów tych wymagañ w okresach co najwy¿ej

energetycznej budownictwa oraz wprowadzenia

piêcioletnich oraz ich uaktualniania ich z uwzglêd-

w budownictwie istotnych zmian jakoœciowych

nieniem postêpu technicznego w sektorze budo-

stymuluj¹cych rozwój gospodarczy, tak jak dzieje siê to

wlanym.

w wielu krajach UE (np. Niemcy, Dania, Portugalia).

2.

Sk³adania sprawozdañ dotycz¹cych wyników obliczeñ

Dyrektywa musi ulec transpozycji do prawa krajowego

porównawczych i porównañ z ustanowionymi

najpóŸniej do 9 lipca 2012 r., a jej przepisy musz¹ zostaæ

wymaganiami do Komisji Europejskiej, która bêdzie

w pe³ni wdro¿one do 9 lipca 2013 r. Aby wzmocniæ wa¿n¹

publikowaæ sprawozdania z postêpów. Od 30 czerwca

rolê sektora publicznego jako przyk³adu do naœladowania,

2017 r. wymagania krajowe bêd¹ musia³y byæ

termin wdro¿enia przepisów obowi¹zuj¹cy dla budynków

ustanowione co najmniej na poziomie, jaki wynika³

zajmowanych przez organy publiczne jest krótszy - do

bêdzie z zastosowania obowi¹zuj¹cej metodyki

9 stycznia 2013 r.

obliczeniowej.
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3.

Wprowadzenia bezwzglêdnego obowi¹zku przestrze-

finansowych – innych ni¿ wskazane w dyrektywie)

gania wymagañ w zakresie ochrony cieplnej

promuj¹cych cele dyrektywy, które podlegaj¹ analizie

okreœlonych zgodnie z dyrektyw¹ oraz udokumento-

i akceptacji w KE.

wanie odpowiednimi analizami we wniosku
o pozwolenie na budowê, ¿e na etapie projektowania

4.

7.

rozwa¿ono i uwzglêdniono mo¿liwoœci zastosowania we

dotycz¹cych wykonywania œwiadectw charakterystyki

wszystkich nowych budynkach systemów alterna-

energetycznej budynków. Œwiadectwo bêdzie musia³o

tywnych, takich jak: zdecentralizowane systemy

zawieraæ takie elementy, jak: ocenê op³acalnoœci

dostawy energii oparte na energii odnawialnej,

ekonomicznej mo¿liwych do realizacji przedsiêwziêæ

kogeneracja, ogrzewanie lub ch³odzenie lokalne lub

zmniejszaj¹cych zu¿ycie energii, opart¹ na ocenie

blokowe (jeœli dostêpne), pompy cieplne.

potencja³u oszczêdnoœci energii oraz dodatkowo
informacje dotycz¹ce kroków, jakie nale¿y podj¹æ w celu

Opracowania i wprowadzenia nowych minimalnych

wype³nienia zaleceñ.

wymagañ dotycz¹cych charakterystyki energetycznej
dla instalowanych w budynkach (nowych lub

5.

Wprowadzenie istotnych zmian w przepisach

8.

O p ra c o w a n i e r o z p o r z ¹ d ze ñ w y ko n a w c z y c h

istniej¹cych) systemów technicznych. Dotyczy to Ÿróde³

zmieniaj¹cych zasady dokonywania przegl¹dów

ciep³a do celów grzewczych, podgrzewaczy do ciep³ej

systemów ogrzewania i klimatyzacji. Graniczn¹ wartoœæ

wody oraz uk³adów i systemów klimatyzacji i zmienia

mocy kot³ów, powy¿ej której wprowadza siê obowi¹zek

istotnie sposób podejœcia nakazuj¹c przede wszystkim

wykonania przegl¹dów, obni¿ono a¿ do 20 kW. Dla

w sposób w³aœciwy dokonywaæ doboru wielkoœci

kot³ów o mocy powy¿ej 100 kW przegl¹dy nie bêd¹

i wydajnoœci urz¹dzeñ, w³aœciwej regulacji i prawid³owej

mog³y byæ wykonywane rzadziej ni¿ raz na 2 lata, a dla

instalacji, jak równie¿ wymaga dokonywania

kot³ów opalanych gazem ziemnym nie rzadziej ni¿ raz na

regularnych okresowych przegl¹dów urz¹dzeñ.

4 lata. W sprawozdaniach z przegl¹dów bêd¹ musia³y siê
równie¿ znajdowaæ zalecenia dotycz¹ce zakresu

Aktywnego promowania upowszechniania na rynku

i sposobu ich modernizacji poparte wykonaniem

budynków, których emisje dwutlenku wêgla i zu¿ycie

w³aœciwej analizy efektywnoœci ekonomicznej

energii pierwotnej s¹ niskie lub równe zeru (budynki

niezbêdnych inwestycji.

pasywne i zeroenergetyczne). Promocja ta obywaæ siê
bêdzie poprzez opracowywanie planów krajowych

9.

Wdro¿enia niezale¿nego systemu kontroli œwiadectw

(pierwszy mia³ byæ przekazany do KE najpóŸniej do

charakterystyki energetycznej oraz sprawozdañ

30 czerwca 2011 r., a kolejne sprawozdania, co 3 lata)

z przegl¹dów systemów ogrzewania i klimatyzacji.

zawieraj¹cych jasne definicje i cele w tym zakresie oraz

Oznacza to, ¿e statystycznie istotny odsetek œwiadectw

okreœlenie poœrednich wartoœci procentowych udzia³u

podlegaæ bêdzie obowi¹zkowi weryfikacji.

takich budynków w ogólnej liczbie budynków
10. Ustanowienie obowi¹zku udostêpniania sprawo-

i w stosunku do ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej

zdañ œwiadectw charakterystyki energetycznej

w 2015 r., czyli wymaga przedstawienia harmonogramu

i sprawozdañ z przegl¹dów oraz ich udostêpniania

wdra¿ania tych dzia³añ. Pañstwa cz³onkowskie

w³aœciwym w³adzom lub organom odpowiedzialnym za

zobowi¹zane s¹ równie¿ do podejmowania

wdro¿enie niezale¿nych systemów kontroli.

i sprawozdawania dzia³añ podjêtych w celu

6.

promowania tego rodzaju budynków. W procesie

11. Okreœliæ zasady dotycz¹ce kar stosowanych w przypadku

promocji budynków niskoenergetycznych i pasywnych

naruszenia przepisów krajowych przyjêtych na mocy

przewidziano wiod¹c¹ rolê dla sektora publicznego

dyrektywy i podejmowaæ wszelkie œrodki niezbêdne do

w odniesieniu do zajmowanych przez niego budynków.

zapewnienia ich egzekwowania. Przewidziane kary bêd¹

Wprowadzania na poziomie krajowym „najodpowie-

skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj¹ce. NajpóŸniej

dniejszych” zachêt finansowych i eliminacji barier

do dnia 9 stycznia 2013 r. pañstwa cz³onkowskie maj¹

rynkowych na drodze do efektywnego wdra¿ania

obowi¹zek powiadamiania o tych przepisach Komisjê,

postanowieñ dyrektywy. Do 30 czerwca 2011 r. ka¿dy

a nastêpnie bezzw³ocznie powiadamiaj¹ j¹ o wszystkich

z krajów cz³onkowskich powinien przedstawiæ w formie

póŸniejszych zmianach, które ich dotycz¹.

raportu wykaz œrodków i instrumentów (w tym
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