Warszawa, 16.04.2012

UWAGI SZCZEGÓŁOWE KOALICJI KLIMATYCZNEJ
dotyczące przygotowanego projektu założeń do ustawy o charakterystyce
energetycznej budynków

W imieniu Koalicji Klimatycznej pragniemy wyrazić zadowolenie z kierunku działań
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie prac nad
wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego przepisów wynikających z przyjęcia
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków. Poniżej prezentujemy nasze uwagi szczegółowe
do projektu założeń.

Uwagi szczegółowe
1. W punkcie I (strona 1) „Wprowadzenie” należałoby uzupełnić zdanie dotyczące celu o
następujący akapit: Celem projektowanej ustawy […], będzie obniżenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków oraz
udoskonalenie istniejącego systemu oceny energetycznej budynków uwzględniające…
2. Jest ważne, że „Projekt Założeń Projektu Ustawy o Charakterystyce Energetycznej
Budynków” zwraca uwagę, (pkt. I strona 3) że: „W dyrektywie 2010/31/UE uwzględniono
również zobowiązania Unii Europejskiej […], które dotyczą m.in. ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych o co najmniej 20%...”. Prawidłowa implementacja Dyrektywy
2010/31/UE będzie miała długofalowy wpływ na stan środowiska oraz na poprawę
zdrowotności, co ma również znaczenie w kontekście środków wydawanych przez
państwo na system ochrony zdrowia w Polsce. Eksperci od zdrowia publicznego w coraz
większym stopniu zgadzają się, że zanieczyszczenia atmosferyczne, nawet na obecnym
poziomie, zwiększają zachorowalność (szczególnie na choroby układu oddechowego i
choroby naczyniowo-sercowe) oraz prowadzą do podwyższonej śmiertelności w
młodszych grupach wiekowych.
3. W punkcie 2 (strona 8) jest mowa o tym, że: „Świadectwo będzie zawierało zalecenia
[…], które mogłyby poprawić charakterystykę energetyczna budynku…”. Ten zapis
należałoby uzupełnić o stwierdzenie wynikające z zasady „Trias Energetica” określającej,
iż przede dom należy zaprojektować tak, aby:
a. obniżyć jego zapotrzebowanie na energię (zminimalizowanie strat energii),
b. zastosować odnawialne źródła energii,
c. efektywnie wykorzystać źródła energii nieodnawialnej.

4. Postulujemy, aby w punkcie I – strona 3 uzupełnić punkty -) o następujące
nieuregulowane dotychczas kwestie:
a. określenie zadań administracji w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej
budynków nowych i poddanych ważniejszej renowacji poprzez dokonywanie
stopniowych zmian zgodnych z harmonogramem, w przepisach technicznobudowlanych, dotyczących systemów i elementów budynków;
b. wydanie delegacji ustawowej do opracowania krajowego szczegółowego planu
zwiększania liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii, wraz ze
szczegółowym harmonogramem stopniowego zmniejszania zużycia energii w
budynkach, który zostanie załączony do krajowego planu działań dotyczącego
efektywności energetycznej oraz określenie sankcji jakim będzie podlegać
niestosowanie się do obowiązku budowania domów o niemal zerowym
zapotrzebowaniu na energię;
c. określenie delegacji do wydania przepisów szczegółowych dotyczących minimalnych
wymagań charakterystyki energetycznej dla elementów budynków wchodzących w
skład przegród zewnętrznych budynku i mających istotny wpływ na charakterystykę
energetyczną przegród zewnętrznych w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod
względem kosztów;
d. określenie metodologii obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu
wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i
elementów budynków, uwzględniając przy tym wszystkie czynniki mikro- (m.in.
przyrost kosztów, koszty uniknięte niewykonanych instalacji lub urządzeń, redukcja
kosztów energii) jak i makroekonomiczne (m.in. inflacja, wzrost cen energii,
możliwość produkcji energii przez budynki i oddawanie nadmiaru do sieci, redukcja
emisji CO2 i wpływ na poprawę zdrowotności, wzrost liczby miejsc pracy).
5. W pkt. 1.3 (strona 7) mówi się o „[…] konieczności podawania w reklamach […]
liczbowych wskaźników energii […] i emisji dwutlenku węgla […]”. Jednakże brak sankcji
wobec niewypełnienia tego obowiązku w Ustawie może skutkować omijaniem tego
zapisu, co w istotny sposób obniży jego przesłanie, czyli promocję budynków
efektywnych energetycznie. Proponujemy wobec tego dodanie propozycji konkretnego
sformułowania lub wzoru informacji, które winno być umieszczone w ogłoszeniu, co
utrudni omijanie prawa.
6. Postulujemy, aby uzupełnić punkt 6, strona 11 o zapis: Ustawa będzie zawierała
delegację do opracowania przez ministra właściwego programu wsparcia finansowego na
rzecz promocji działań w zakresie zwiększania ilości domów o niemal zerowym zużyciu
energii np. poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Zgodnie z artykułem 1 i 4 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
(wersja przekształcona) postulujemy, aby do Ustawy włączyć wymagania w zakresie:
a. minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków lub
modułów budynków w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem
kosztów;
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b. minimalnych wymagań charakterystyki energetycznej dla elementów budynków
wchodzących w skład przegród zewnętrznych budynku i mających istotny wpływ na
charakterystykę energetyczną przegród zewnętrznych w razie ich wymiany lub
modernizacji w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów;
c. minimalnych wymagań charakterystyki energetycznej dla elementów budynków
wchodzących w skład przegród zewnętrznych budynku i mających istotny wpływ na
charakterystykę energetyczną przegród zewnętrznych dla budynków nowowznoszonych.
8. Zgodnie z artykułem 8 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
(wersja przekształcona) proponujemy aby do Ustawy włączyć wymagania w zakresie:
a. wymagań dotyczących ogólnej charakterystyki energetycznej systemów,
odpowiedniej instalacji i właściwego zwymiarowania, regulacji i kontroli systemów
technicznych zainstalowanych w istniejących budynkach;
b. wymagań systemowych dla nowych, wymienianych i modernizowanych systemów
technicznych budynku; wymagania te stosuje się, jeśli jest to możliwe z technicznego,
funkcjonalnego i ekonomicznego punktu widzenia.
9. Zgodnie z artykułem 10 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
(wersja przekształcona) proponujemy aby do Ustawy włączyć listę zachęt finansowych w
zakresie budowy lub ważniejszych renowacji budynków, uwzględniając optymalne pod
względem kosztów poziomy charakterystyki energetycznej.
Zgodnie z artykułem 13 pkt. 2 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
(wersja przekształcona) proponujemy aby do Ustawy włączyć sankcje za nie umieszczenie
świadectwa charakterystyki energetycznej w miejscu wyraźnie widocznym dla ogółu w
budynkach, których całkowita powierzchnia wynosi powyżej 500 m 2 i jest często
odwiedzana przez ludność.

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 22 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu
zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.
Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Polska, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja
Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP
Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju,
Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski
Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg
Wschodnio-Pomorski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja,
Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
Kontakt:
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, ul. Mazowiecka 11/16, 00-052 Warszawa
tel. +48 22 827 33 70, mail: pkeom.org@gmail.com, www.koalicjaklimatyczna.org
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