
 

 
 

PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA 

Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach 

 
 

Budynek oceniany: 

Nazwa obiektu Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach 

Adres obiektu 
Komprachcice, ul. Kolejowa 
jednostka ewidencyjna Komprachcice 160904_2; 
działka nr 1144/1 k.m. 6; obręb Komprachcice 0024 

Całość/ część budynku Całość budynku 

Nazwa inwestora Gmina Komprachcice 

Adres inwestora ul. Kolejowa 3 

Kod, miejscowość 46-070 Komprachcice 

Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m2) 431,86 

Powierzchnia użytkowa (Pu, m2) 431,86 

Kubatura budynku (V, m3) 1928,63 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 października 2018 r. poz. 1935) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285) 

 



 

1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania możliwości, wysokoefektywnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się 

zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł 

odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w 

szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł 

odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy 

ciepła. 

 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, 

Dla przedmiotowej inwestycji roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową 
do ogrzewania i wentylacji wynosi 40,4 kWh/m2rok, przygotowania ciepłej wody użytkowej 
11,0 kWh/m2rok, chłodzenia 0 kWh/m2rok .  

Dostępne nośniki energii, 
Na terenie inwestycji dostępnymi nośnikami energii jest paliwo stałe (węgiel i drewno), 
energia elektryczna, odnawialne źródła energii (energia promieniowania słonecznego, 
energia geotermalna, energia wiatru). 

Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, 
Jedynie energia elektryczna dostępna jest z zewnętrznych zorganizowanych sieci 
dystrybucyjnych dla dostawy której określono warunki przyłączenia. 

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej  
Uwzględniając istniejącą dostępność nośników energii w sąsiedztwie inwestycji oraz 
możliwości ich racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym 
i środowiskowym, które wynikają z parametrów terenu na którym zlokalizowana będzie 
inwestycja, stwierdzono, że do analizy porównawczej można wykorzystać energię 
elektryczną, energię geotermalną, energię promieniowania słonecznego i paliwa stałe. 
Natomiast niemożliwe jest wykorzystanie do porównania energii wiatru czy układu 
skojarzonego produkcji energii elektrycznej i cieplnej.  
Mając na uwadze powyższe do analizy porównawczej wybrano konwencjonalny system 
zaopatrzenia z paliwem stałym oraz system oparty na energii geotermalnej. 

 
Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię  

Paliwo/ 
energia 

Urządzenie 
Koszt paliwa 
(całkowity, 

brutto) 
Wartość opałowa 

Koszt 
ogrzewani
a [zł brutto/ 

rok] 

Koszt  
1 kWh 

[zł 
brutto/ 
/kWh] 

Zużycie paliwa/ 
energii 

Gaz 
ziemny 

kocioł starego typu 1,78 [zł/m
3
] 9,86 [kWh/m

3
] 5289 0,24 2971 [m

3
/rok] 

kocioł tradycyjny 1,81 [zł/m
3
] 9,86 [kWh/m

3
] 4739 0,22 2621 [m

3
/rok] 

kocioł kondensacyjny 1,86 [zł/m
3
] 9,86 [kWh/m

3
] 3985 0,18 2142 [m

3
/rok] 

kocioł 
kondensacyjny+solary 

1,95 [zł/m
3
] 9,86 [kWh/m

3
] 3187 0,19 1635 [m

3
/rok] 

LPG 

kocioł kondensacyjny 1,65 [zł/litr] 6,66 [kWh/litr] 6493 0,24 3171 [litr/rok] 

kocioł 
kondensacyjny+solary 

1,65 [zł/litr] 6,66 [kWh/litr] 5254 0,23 2421 [litr/rok] 

Olej 
opałowy 

kocioł tradycyjny 3,36 [zł/litr] 10,22 [kWh/litr] 8207 0,37 2443 [litr/rok] 

kocioł kondensacyjny 3,36 [zł/litr] 10,22 [kWh/litr] 7523 0,34 2239 [litr/rok] 

kocioł 
kondensacyjny+solary 

3,36 [zł/litr] 10,22 [kWh/litr] 5733 0,34 1706 [litr/rok] 

Węgiel 

kocioł zasypowy, miałowy 648 [zł/tonę] 6,38 [kWh/kg] 5739 0,20 6,89 [ton/rok] 

kocioł z podajnikiem  
103
0 

[zł/tonę] 7,22 [kWh/kg] 4178 0,19 4,06 [ton/rok] 

Drewno 

kocioł na drewno - buk 212 [zł/m.p.] 5,10 [kWh/kg] 3852 0,18 18,15 [m.p./rok] 

kocioł na pelet 
110
0 

[zł/tonę] 5,50 [kWh/kg] 4882 0,22 4,44 [ton/rok] 

Energia 
elektr. 

pompa ciepła – gruntowa 0,60 [zł/kWh] 1,00 [-] 2929 0,13 4882 [kWh/rok] 

pompa ciepła - powietrzna 0,60 [zł/kWh] 1,00 [-] 3468 0,16 5781 [kWh/rok] 

Kocioł elektryczny 0,54 [zł/kWh] 1,00 [-] 11862 0,54 21967 [kWh/rok] 

 



 

Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię  
Z przedstawionych danych wynika, że wykorzystanie gruntowej pompy ciepła jest 
najtańszym sposobem pozyskania energii (przy założeniu, że pompa ciepła pokrywa 
całkowite zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku). W następnej kolejności 
tanim nośnikiem energii są paliwa stałe, powietrzna pompa ciepła i kotły gazowe. 
Uwzględniając powyższe, duże koszty inwestycyjne związane z budową instalacji do 
pozyskania energii geotermalnej oraz konieczne nakłady na uzupełniające źródło ciepła 
stwierdzono, że wprowadzanie tych źródeł jako ogrzewania w projektowanym obiekcie nie 
jest uzasadnione i zastosowano układ zasilany gazem. System jest bezobsługowy, tani 

oraz zajmuje mało miejsca niezbędnego do montażu. 

2 Projektowana charakterystyka energetyczna części budynku. 

 

Przeznaczenie budynku Budynek użyteczności publicznej 
Liczba kondygnacji 1 

Powierzchnia użytkowa budynku 431,86 m² 
Powierzchnia użytkowa o 
regulowanej temperaturze (Af) 

431,86 m² 

Normalne temperatury 
eksploatacyjne: 

20ºC,  16ºC 

Podział powierzchni użytkowej 431,86 m² 
Rodzaj konstrukcji budynku Konstrukcja tradycyjna, ściany murowane, konstrukcja dachu drewniana, 

pokrycie dachu dachówką ceramiczną, stropy wewnętrzne - żelbetowe lane, 
strop poddasza wykonany w technologii suchej zabudowy 

Liczba użytkowników 4-20 

Osłona budynku 

Ściany zewnętrzne budynku dwuwarstwowe (pustak ceramiczny i styropian / 
wełna mineralna λ=0.0036 W/mK) - U=0,14 W/(m2K), ściana fundamentowa z 
bloczków betonowych ocieplona styropianem  - U=0,16 W/(m2K), ocieplenie 
stropodachu dachu w płaszczyźnie dachu wełną mineralną - U=0,14 W/(m2K), 
podłoga na gruncie w części socjalnej izolowana styropianem EPS 100 - 
U=0,20 W/(m2K), podłoga na gruncie w garażu izolowana styropianem EPS 200 
- U=0,24 W/(m2K), okna - U=0,90 W/(m2K), drzwi wejściowe - U=1,30 W/(m2K), 
brama garażowa - U=1,30 W/(m2K) 

Instalacja ogrzewania 

Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, układ zamknięty, źródło ciepła – 
kocioł na paliwo gaz min. 48 kW, brak zasobnika buforowego, udział instalacji w 
ogrzewaniu całkowitym – 100%. 

Instalacja wentylacji 
Wentylacja mechaniczna, w części socjalnej wywiewno-nawiewna z odzyskiem 
ciepła, w garażu wywiewna z recyrkulacją 

Instalacja chłodzenia W obiekcie nie przewiduje się instalacji chłodzenia. 
Instalacja przygotowania ciepłej 
wody 

Centralne przygotowanie ciepłej wody z obiegiem cyrkulacji. Źródło ciepła – 
zasobnik wody przy piecu na gaz, udział instalacji w całkowitym przygotowaniu 
ciepłej wody użytkowej – 100%. 

 

Bilans energetyczny  

                

Miesiąc 
Htr 

[W/K] 
Qtr 

[kWh] 
Qve 

[kWh] 
QH,ht 
[kWh] 

Qint 
[kWh] 

Qsol 
[kWh] 

QH,gn 
[kWh] 

QH,gn*ηH,g
n 

[kWh] 

QH,nd 
[kWh] 

Styczeń 330,12 4534,6 1178,4 5713,0 1767,9 412,6 2180,6 2180,6 3532,4 

Luty 330,37 4010,5 1042,5 5053,0 1596,9 516,1 2113,0 2113,0 2940,1 

Marzec 334,06 3378,2 882,0 4260,2 1767,9 937,6 2705,5 2704,8 1555,4 

Kwiecień 340,93 2219,5 584,3 2803,8 1710,9 1169,1 2880,0 2651,5 152,3 

Maj 354,12 1352,2 361,8 1714,1 1767,9 1523,9 3291,9 1714,1 0,0 

Czerwiec - - - - - - - - - 

Lipiec - - - - - - - - - 

Sierpień - - - - - - - - - 

Wrzesień 360,12 1081,6 291,6 1373,2 1710,9 1064,9 2775,8 1373,2 0,0 

Październik 342,03 2175,7 573,5 2749,2 1767,9 596,0 2363,9 2313,3 435,9 

Listopad 334,50 3177,9 830,2 4008,1 1710,9 418,6 2129,5 2129,4 1878,6 

Grudzień 330,70 4322,2 1124,0 5446,2 1767,9 335,8 2103,7 2103,7 3342,4 

Suma strat - 26252,4 6868,5 33120,8 - - - 0,0 13837,3 



 

Suma 

zysków 
- 0,0 0,0 0,0 15569,3 6974,7 22544,0 19283,6 - 

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)] 

Nośnik energii Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda Went. mech i 
nawilżanie 

Oświetlenie 
wbudowane 

Suma 

Energia elektryczna - 
produkcja mieszana 

2,6 0,2 4,1 18,8 25,7 

Gaz ziemny 33,7 10,8 0,0 0,0 44,5 
Podział zapotrzebowania energii 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m²rok)] 

Nośnik energii Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda Went. mech i 
nawilżanie 

 Suma 

Wartość [kWh/(m²rok)] 32,0 3,4 - 18,8 54,3 
Udział [%] 59,0 6,3 - 34,7 100% 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)] 

Nośnik energii Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda Went. mech i 
nawilżanie 

 Suma 

Wartość [kWh/(m²rok)] 36,3 11,0 4,1 - 18,8 
Udział [%] 51,7 15,7 5,8 - 100% 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m²rok)] 

Nośnik energii Ogrzewanie i 
wentylacja 

Ciepła woda Went. mech i 
nawilżanie 

 Suma 

Wartość [kWh/(m²rok)] 44,8 12,5 12,3 56,4 126,0 
Udział [%] 35,3 9,97 9,7 44,8 100% 

 Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: 
 

 ● pierwotną 126 kWh/(m²rok)  
 

 

 

 

Opracował:  
mgr inż. Mateusz Pietrukaniec 

 


