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Energetyczny Audyt 
Miejski EAM

• jest instrumentem polityki energetycznej:

- dla samorządowców, którzy realizują politykę 
energetyczną, 

- pomaga we włączeniu mieszkaoców do procesów 
decyzyjnych. 

• W opracowaniu EAM biorą udział gminy/miasta, 
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 
przesyłem, dystrybucją paliw gazowych i energii, 
ciepłownie, instytucje finansowe, miejskie służby 
urbanistyczne. W opracowaniu dużą rolę odgrywa 
ocena aktualnych zachowao i decyzji konsumentów 
(gminy, społeczeostwo). 

• W ramach monitoringu EAM gmina określa swoje 
potrzeby i konieczności w zakresie : 

• - komfortu energetycznego 

• - zapobiegania energetycznemu wykluczeniu 
mieszkaoców

• - priorytetów rozwojowych w aspekcie wykorzystania 
białych certfikatów

• - oceny koordynacji polityki ex ante w ramach 
strategii „Europa 2020”



Podział administracyjny Lublina



Klasyfikacja zabudowy Lublina 

pod względem daty powstania

Rozwój przeważającej technologii w budownictwie na 

terenie Lublina 



Rozmieszczenie stref energetycznych na terenie Lublina



+ +

Zestawienie analizowanych cech zabudowy miasta i wybór 

obiektów reprezentatywnych



Kosztorysy MDE/R+E dla obiektów reprezentatywnych

kod
powierzchnia 

ogrzewana [m2]

sezonowe 
zapotrzebowanie  
(przed)[GJ/rok]

sezonowe 
zapotrzebowanie z 
uwzględnieniem cwu 
(przed) [GJ/rok]

Sezonowe 
zapotrzebowanie (po) 

obliczeniowe audyt 
[GJ/rok]

koszt 
remontu 
*zł/m2+

Ek wyjściowe 
[KWh/m2 * 

rok]

róznica Ek 
[KWh/m2 * 

rok]

koszt 1kWh/m2*rok  
dla danych 

audytowych *zł+  

koszt 1kWh/m2*rok  
dla 

Ek=70KWh/m2*rok 
*zł+

1.4 326 667,83 82,6 454,3 223,4816 639,48 181,96 0,49 1,23
2.8 2164 1158,65 298 852,58 121,15099 187,00 39,29 0,82 3,08

2.16 2725 2167,04 817,4 1415,8 86,849174 304,25 76,59 0,38 1,13
2.20 2559,6 1401,6 876,5 986,5 69,15143 247,25 45,05 0,34 1,53
2.27 2591 1879,17 782 1057,49 179,53499 285,32 88,10 0,91 2,04
3.11 5633 3308,93 1049 2545,43 153,68706 214,92 37,65 0,87 4,08

Szacunkowy koszt uzyskania oszczędności rzędu 1kWh/m2*rok

Obliczono koszt remontu koniecznego do wykonania aby podnieść efektywność 

energetyczną obiektu o 1 kWh/m2/rok:

Krok 1 : Wyprowadzono (przeliczono  GJ na kWh)  z energetycznego audytu 

budynku wartości Ek (początkowego) i Ek (przewidywanego) po przeprowadzonym 

audycie.

Krok 2: Przeliczono wskaźnik powierzchniowy kosztów inwestycji ( w niektórych 

audytach są one podane, w innych trzeba przeliczać) Jest to stosunek kosztu 

remontu jaki przewiduje audyt do powierzchni ogrzewanej w m2).

Krok 3: Obliczono różnicę Ek obliczeniowgo z audytu i Ek = 70kWh/m2/rok. 

Wyprowadzono wskaźnik powierzchniowy jak wyżej . 

Koszt podniesienia efektywności energetycznej ze stanu zastanego do 

założeniowego = 70 kWH/m2/rok  o 1 kWh jest to stosunek w/w wskaźnika 

powierzchniowego do różnicy Ek początkowej do Ek 70, przy założeniu  że to 

rośnie wprost proporcjonalnie

Struktura 

wieku 

budynków

Technologia
Lista wg liczby porządkowej budynku – cechy 

charakterystyczne

do 1918 Tradycyjna 1.1 – kamienica – strefa konserwatorska –

pominięto wybór

1918-1944 Tradycyjna 1.4 – budynek wolnostojący stropy i dach 

drewniane

1945-1970 Tradycyjna

/uprzemysłowiona

2.8 – zabudowa kwartałowa – stropy i dach 

żelbetowe

1971-1978 Uprzemysłowiona 2.16 – zabudowa osiedlowa – system 

prefabrykowany OWT

1979-1988 Uprzemysłowiona 2.20 i 2.27 – zabudowa osiedlowa – system 

prefabrykowany W-70

1989-2002 Uprzemysłowiona 3.11 – zabudowa osiedlowa – system 

prefabrykowany Żerao

Szacunkowy koszt uzyskania oszczędności rzędu 1kWh/m2*rok

Porównanie zużycia energii przed i po zastosowaniu MDN/R+E



Prognoza zysku energetycznego do 2030 Jednostka W strefie

Kryteria zysku energetycznego czerwonej żółtej zielonej

Potencjał planowanych oszczędności *%+ % 46 42 36

Różnica zużycia EK dla reprezentanta kWh/m2rok 150,45 103,40 64,72

Powierzchnia użytkowa strefy m2 558.033,00 4.893.113,34 1.048.275,00

Planowane zmniejszenie zapotrzebowania na energię w 

mieście na 1m2, prognoza 2030, uzyskane w wyniku 

proponowanych działao dla każdej strefy

kWh 83.956.064,85 505.947.919,40 67.844.358,00

Suma na 1m2 dla miasta Lublin kWh 657748342,25

Simple Pay-Back Time (SPBT)                                 Jednostka kod. 1.4.

Całkowity koszt inwestycji zł 72.855,00

Roczne oszczędności kosztów zł/rok 7.955,00

Prosta stopa zwrotu (SPBT) zaleconych działao MDN/ R+E lat 9

Simple Pay-Back Time (SPBT)                                 Jednostka kod. 2.16.

Całkowity koszt inwestycji zł 236.664,00

Roczne oszczędności kosztów zł/rok 30.555,00

Prosta stopa zwrotu (SPBT) zaleconych działao MDN/ R+E lat 8

Simple Pay-Back Time (SPBT)                                 Jednostka kod. 3.11.

Całkowity koszt inwestycji zł 865.719,21

Roczne oszczędności kosztów zł/rok 39.636,33

Prosta stopa zwrotu (SPBT) zaleconych działao MDN/ E lat 22

Budynek prefabrykowany wielkoblokowy

Budynek prefabrykowany wielkopłytowy

Budynek prefabrykowany tradycyjny

Zapotrzebowanie na energię dla Lublina



Energetyczny Audyt Miejski
został opracowany w ramach zadao badawczych NCBiR nr 1 i 8

• nr 1. Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu 

• efektywności  energetycznej w budownictwie
Rezultaty i cele zadania badawczego: 

Ocena  możliwości, skutków oraz  zagrożeń  dla wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie. Przygotowany zostanie raport 

przedstawiający najważniejsze wyniki przeprowadzonych analiz przeznaczony między innymi dla decydentów politycznych, administracji 

rządowej i samorządowej.

Okres realizacji badań: 12 miesięcy, zadanie realizowane od 1 października 2010 roku do 30 września 2011 r.

• nr 8. Warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą   

• instrumentów polityki miejskiej

Rezultaty i cele zadania badawczego: 

Zadanie badawcze dołączone do projektu w 2009 roku na wniosek Rady NCBiR

i uszczegółowione przy udziale Ministerstwa Infrastruktury ma wypracować nowe zintegrowane instrumenty pozwalające na sprawne

prowadzenie polityki urbanistycznej na wszystkich poziomach działania władz publicznych w ramach polityki miejskiej państwa.

Okres realizacji badań: 12 miesięcy, zadanie realizowane od 1 października 2010 roku do 30 września 2011 r.

• opracowanych w ramach strategicznego projektu badawczego 

• Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.:

• „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”.
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