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Audyt energetyczny :  budynek Pływalni Miejskiej  w Busku Zdroju .

1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku  

1. Dane identyfikacyjne budynku 

1.1 Rodzaj 
budynku Kryta pływalnia miejska 

1.2 Rok ukończenia 
budowy  1989

1.3 Właściciel 
lub zarządca
(nazwa lub imię 
i nazwisko,  
adres)

Właściciel: Gmina Busko-Zdrój
Zarządca budynku:
Pływalnia Miejska im Stefana Komendy  
w Busku-Zdroju
ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój

1.4 Adres 
budynku

28-100 Busko – Zdrój 
ul. Grotta 3a

2. Nazwa, nr REGON i adres  firmy wykonującej audyt:
European Institute of Energy Poland ltd. ul. Chocimska 31/9 ; 00-791 Warszawa
Regon 010659642

3. Imię i nazwisko, nr PESEL oraz adres audytora   posiadane kwalifikacje, podpis:
mgr inż. Ryszard  Szabłowski ; 49060200016 ; 02-781 Warszawa , ul. Pileckiego 114 m. 4 
audytor KAPE 0116

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje

Lp Imię  i nazwisko Zakres udziału  w opracowaniu audytu energetycznego Posiadane kwalifikacje 
(w tym  ew. 

uprawnienia) 
1

2

3

5.    Miejscowość...Warszawa...........data wykonania opracowania:. czerwiec  2008.

6.     Spis treści:

1. Strony tytułowe
2. Karta audytu energetycznego
3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budowlanego 

budynku
4. Charakterystyka budynku 
5. Ocena stanu technicznego budynku
6. Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnch
7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
8. Opis optymalnego wariantu
9. Załączniki
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Audyt energetyczny :  budynek Pływalni Miejskiej  w Busku Zdroju .

2. Karta audytu energetycznego budynku *)

1. Dane ogólne

1. Konstrukcja/technologia budynku 

2. Liczba kondygnacji
3. Kubatura części ogrzewanej                                                        [ m3 ] 
4. Powierzchnia netto budynku                                                        [m2 ] 
5. Powierzchnia użytkowa                                                              [ m2  ]

6.
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń 
niemieszkalnych                                                                          [m2 ]

7. Liczba  pokoi   -
 8. Liczba  użytkowników 386
9. Sposób przygotowania ciepłej wody Centralnie, zasobnikowy   
10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku   Centralnie, pompowy
11. Współczynnik kształtu A/V                                                       [1/m] -
12. Inne dane charakteryzujące budynek                                             

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane  

[ W/(m2K)]  

Stan  przed 
termomodernizacją

Stan po 
termomodrnizacji

1. Ściany zewnętrzne nie rozpatrywano

2. Stropodach/ dach
3. Strop piwnicy
4. Okna
5. Drzwi/bramy
6. Inne

3.  Sprawności składowe systemu ogrzewania

1. Sprawność wytwarzania Nie rozpatrywano
2. Sprawność przesyłania 
3. Sprawność regulacji
4. Sprawność wykorzystania
5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia
6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby

4. Charakterystyka systemu wentylacji

1. Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna) Mechaniczna Mechaniczna

2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Kanałowa Kanałowa

3. Strumień powietrza wentylacyjnego                                       [ m3/h ]
4. Liczba wymian                                                                           [1/h]

5. Charakterystyka energetyczna budynku

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu wentylacji                         [kW]      
2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowania   cwu                  [kW]      301,2 219,3

3.
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji obiektu                  
[GJ/rok]                                                                                                    

4.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej 
wody dla  potrzeb basenu oraz  pryszniców                          [GJ/rok]     

5604,1 4080,1

5. 

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku w standardowym sezonie grzewczym  bez uwzględnienia 
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu    
                                                                                    [kWh/(m3rok)]      

Nie rozpatrywano

8. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem  
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu
                                                                                    [kWh/(m3rok)]

3



Audyt energetyczny :  budynek Pływalni Miejskiej  w Busku Zdroju .

9.

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem  
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu
                                                                                    [kWh/(m2rok)]      

6. Opłaty jednostkowe  (obowiązujące w dniu sporządzania 
audytu )

1.
Opłata za 1GJ   na ogrzewanie ** )

                                                                                                                                        [zł]
28,35 28,35

2.
Opłata za 1 MW  mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc     
                                                           ***)                                       [zł]

2373,00 2373,00

3. Opłata za podgrzanie 1 m3  wody użytkowej  **)                            [zł]

4. 
Opłata za 1MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc***)  
                                                                                                         [zł]

2374,00 2374,00

5. Opłata za ogrzanie 1 m2 pow. użytkowej miesięcznie                     [zł]
6. Inne

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Planowana suma kredytu        [zł ] 1739232
Miesięczna rata spłaty kredytu wraz odsetkami  

                                                                           [zł]
16958

Oprocentowanie kredytu       [% ] 3,2 Zmniejszenie zapotrzebowania na energię      [ % ] 27,2

Okres kredytowania             [lata] 10 Roczna oszczędność kosztów energii         [ zł/rok] 45537

*) - dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku
**)  - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii
***) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii
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Audyt energetyczny :  budynek Pływalni Miejskiej  w Busku Zdroju .

3.  Dokumenty i  dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu  oraz 
wytyczne i uwagi inwestora

3.1.Dokumentacja projektowa:

Projekt  technologiczny uzdatniania wody dla potrzeb basenu .EXBUD S.A. Kielce . mgr inż., 
J Kosakowski . Kielce ul. Manifestu Lipcowego 34
Projekt budowlany krytej pływalni przy szkle podstawowej w Busku Zdroju,

3.2.Inne dokumenty:

Faktury i dokumenty finansowe i  opłat za  dostawę energii  cieplnej .

3..3.Osoby udzielające informacji:

- Anna  Przyborowska - Ryś–   Urząd Miasta i Gminy Busko - Zdrój  .
 

3.4. Data wizji lokalnej:   
  Maj   2008

                       

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia  i uwagi inwestora ( zleceniodawcy)

• obniżenie kosztów ogrzewania hali basenu oraz wody basenowej.

• wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa w ramach środków 

przewidzianych na Ochronę Środowiska./ BOŚ , NFOŚiGW /.

3.5. Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termomodernizacji

   Wkład własny inwestora nie powinien przekraczać sumy 500 tys.zł
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Audyt energetyczny :  budynek Pływalni Miejskiej  w Busku Zdroju .

4 . Charakterystyka  budynku .
Audyt dotyczy budynku  krytej pływalni miejskiej w Busku Zdroju, zlokalizowanej w kompleksie 
budynków wraz z budynkami Szkoły Podstawowej Nr 3 i Samorządowego Gimnazjum Nr 1 
w Busku-Zdroju, przy ul. Grotta.  Ściany zewnętrzne  budynku pływalni wykonane w konstrukcji 
tradycyjnej murowane z cegły kratówki oraz bloczków betonowych  ocieplone styropianem 10 cm. 
.Stropodach i dach budynku ocieplony wena mineralną o grubości  20 cm. .Przeszklenie  budynku 
basenu  wykonane w ramach aluminiowych w dobrym stanie .  Basen  o powierzchni  312,5 m2  i 
pojemności ok. 500 m 3 . Obiekt  wyposażony w zmodernizowaną instalację  wentylacyjną  
mechaniczną  z nagrzewnicą powietrzną oraz wymiennikiem ciepła. Instalacja  podgrzewu wody 
basenowej oraz przygotowanie c.w.u  zasilana z lokalnej  kotłowni gazowej.   

5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku .

5.1 Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest zadawalający  . Pokrywa dachu   ocieplone wełną  
mineralną. Ściany budynku ocieplone  . Stolarka okienna   w tym przeszklenie hali basenowej w dobrym stanie.  
Budynek  z początku lat  osiemdziesiątych   budowany zgodnie  z obowiązującymi przepisami   po 
kompleksowej termomodernizacji  .

5.2 System grzewczy

Budynek  ogrzewany jest z  lokalnej kotłowni  wodnej   wyposażonej  w kotły z palnikami  gazowymi  o mocy 
1060 kW, zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3.   Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania 
obiektu  wyposażona  jest w  grzejniki z zaworami  termostatycznymi . Instalacja węzła cieplnego ogrzewania 
oraz  podgrzewu wody basenowej ,zamontowana w sąsiednim budynku .  

Ocena stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy

l.p. Charakterystyka stanu istniejącego Możliwości i sposób poprawy
1 2 3
1

Przegrody zewnętrzne
Przegrody zewnętrzne mają niezadowalające 
wartości współczynnika przenikania ciepła U 
[W/m2K], po termomodernizacji 

Bez uwag

2
Okna  i przeszklenie 

Okna i przeszklenie obiektu wymienione w ramach 
termomodernizacji.

Bez uwag

3
Wentylacja mechaniczna.
Instalacja  po częściowej termomodernizacji z 
zastosowaniem centrali  wentylacyjnej z 
wymiennikiem krzyżowym.  

Bez uwag

4
Instalacja ciepłej wody
Ciepła  woda dla  potrzeb basenu oraz  urządzeń 
sanitarnych  przygotowywana  w węźle  cielnym 
zasilanym z  lokalnej  kotłowni  gazowej. 

Możliwe znaczne  oszczędności  poprzez  
zastosowanie baterii kolektorów słonecznych. do 
podgrzewu wody basenowej oraz dla celów 
sanitarnych.. 

5
System grzewczy
Instalacja  centralnego ogrzewania zasilana  z  
kotłowni wodnej  bez układów automatyki . 

Bez uwag
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Audyt energetyczny :  budynek Pływalni Miejskiej  w Busku Zdroju .

6.  Wykaz  rodzajów  usprawnień  i  przedsięwzięć  termomodernizacyjnych 
wybranych na podstawie oceny stanu technicznego

l.p. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji
1 2 3

1 Modernizacja instalacji ciepłej 
wody użytkowej

Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na 
ciepłą wodę dla potrzeb pryszniców 
oraz energii cieplnej dla podgrzewu 
wody basenowej ,celowe  zastosowanie 
kolektorów słonecznych .

Uwagi:
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Audyt energetyczny :  budynek Pływalni Miejskiej  w Busku Zdroju .

7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1 Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło

l.p. Grupa usprawnień Rodzaje usprawnień
1 2 3

I Modernizacja instalacji 
przygotowania c.w.u. oraz 
podgrzewu wody basenowej.

                                  

W ramach modernizacji  węzła 
cieplnego dla potrzeb instalacji 
przygotowania c.w.u. oraz wody 
basenowej przewiduje się  . 
zastosowanie kolektorów słonecznych .

Uwagi:
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Audyt energetyczny :  budynek Pływalni Miejskiej  w Busku Zdroju .

7.2 Ocena  opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia  strat przez przenikanie przez 
przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się:

a) Oceny  opłacalności  i  wyboru  optymalnych  usprawnień  prowadzących  do 
zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne,

b) Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia polegającego 
na wymianie okien i/lub drzwi oraz. zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na 
ogrzewanie powietrza wentylacyjnego

c) Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia dotyczącego 
zmniejszenia  zapotrzebowania  na  ciepło  na  przygotowanie  ciepłej  wody 
użytkowej,

d) zestawienie  optymalnych  usprawnień  i  przedsięwzięć  w  kolejności  rosnącej 
wartości  prostego  czasu  zwrotu  nakładów  (SPBT)  charakteryzującego  każde 
usprawnienie.

W obliczeniach przyjęto następujące dane:

Wyszczególnienie W stanie 
obecnym

Po termo 
modernizacji

tW0 + 30 Bez 
zmian

0C

tZ0 - 20 b.z. 0C

Sd - dla przegród  hali basenu      b.z. Dzień*K*a

O0m , O 1m 2373,00 b.z. zł/
(MW*mc)

O0z , O 1z 28,35  b.z. Zł/GJ

Ab0, Ab1 Zł*K/W*a
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Audyt energetyczny :  budynek Pływalni Miejskiej  w Busku Zdroju .

7.2.3 Ocena i wybór optymalnego przedsięwzięcia termomdernizacyjnego prowadzącego do 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Dane:                                             Qocw =5604,1 GJ               qocw = 0,3012 MW

Opis:

W celu usprawnienia systemu zaopatrzenia w c.w.u. proponuje się 
zastosowanie kolektorów słonecznych o powierzchni 660 m 2 , co spowoduje 
zmniejszenie zapotrzebowania  na ciepło i moc z węzła cieplnego. Bilans 
wykorzystanej energii słonecznej dla potrzeb ogrzewania c.w.u. 
przedstawiono w załączniku nr.1 do audytu.  

Lp Jedn
Stan
Istniejący

Stan po 
modernizacji

1 Zapotrzebowanie ciepła na 
przygotowanie c.w.u.

GJ/a 5604,1 4080,1

2 Zapotrzebowanie mocy MW 301,2 219,3

3 Koszt przygotowania c.w.u. Zł/a 167453 121916

5 Oszczędność ∆Orcw Zł/a 45537

6 Koszt modernizacji Ncw Zł 2174040

7 SPBT Lata 47,7

1 patrz  zał. Nr.1
Podstawa przyjętych wartości na podstawie średnich cen rynkowych.

Koszt dostawy i montażu instalacji solarnej :  2174040 zł

Koszt: 2174040 zł.                 SPBT = 47,7 lat
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Audyt energetyczny :  budynek Pływalni Miejskiej  w Busku Zdroju .

7.4.2. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięci termomodernizacyjnego 

L.p.
Wariant przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego

Planowane 
koszty 
całkowite

[zł] x

Roczna 
oszczędność 
kosztów 
energii

[zł]

Procentowa 
oszczędność 
zapotrzebow
ania energii

[Q0-Q1 /Q0 ]· 
100%
[%]

Planowana kwota 
środków 
własnych  i kwota 
kredytu

[zł, %]
[zł, %]

Różnica 
miedzy1/12 
rocznej 
oszczędności 
kosztów energii i 
miesięczną ratą 
kapitałową wraz z 
odsetkami 

[zł/miesiąc]
1 2 3 4 5 6 7

1
Instalacja 
kolektorów 
słonecznych oraz 
odzysk ciepła z 
wykorzystaniem 
pompy ciepła. .

2174040 45537 27,2
    434808(20%)  
 1739232(80%)

0

Uwaga :

dla r = 3,2 %       002666,1
12

032,0
1 =+=q    m = 120 m-cy

( )
SS

q

qq
SA

m

m

00975,0
376530374,0

0026666,0376530374,1

1

1 =⋅⋅=
−

−⋅⋅=    
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Audyt energetyczny :  budynek Pływalni Miejskiej  w Busku Zdroju .

7.4.4 Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się wariant nr 1
 obejmujący  następujące usprawnienia:

- modernizację instalacji podgrzewu wody dla basenu z zastosowaniem 
kolektorów słonecznych .

- modernizację instalacji c.w.u. / instalacji solarna/

Przedsięwzięcie to charakteryzuje się następującymi parametrami:

1. oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 27,2 %.

2. planowany kredyt, stanowi 80 % kosztów  inwestycji. 

3. środki własne inwestora wyniosą 434808  zł .
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

8.1 Opis robót

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy 
wykonać następujące prace:

1. modernizacja instalacji c.w.u. poprzez zastosowanie instalacji solarnej 
o powierzchni 660 m 2.Koszt montażu instalacji solarnej ok. 2174040 zł.

2. Koszt całkowity robót 2174040 zł 

8.2 Charakterystyka finansowa
Kalkulowany koszt robót wyniesie   2174040 zł
udział środków własnych inwestora    434808 zł(20%)
Kredyt bankowy   1739232 zł(80%)
Wielkość raty miesięcznej (przy r=3,2%)     16958 zł
Czas zwrotu nakładów SPBT 2174040/ 45537      47,7 lat



Załącznik do audytu energetycznego: budynek Pływalni Miejskiej  w Busku Zdroju .  

Załączniki do audytu

1. Załącznik  nr.1
Instalacja solarna dla potrzeb ciepłej wody użytkowej.
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Załącznik do audytu energetycznego: budynek Pływalni Miejskiej  w Busku Zdroju .  

Załącznik nr.1

1. Opis stan aktualnego .

1.1 Zapotrzebowanie ciepła i mocy grzewczej dla potrzeb basenu i prysznicy.

1.1.1. Basen 

- pojemność  basenu 496 +36= 505  m 3 

- powierzchnia dużego basenu – 12,5 m x 25 m = 312,5 m 2

- powierzchnia  brodzika  - 10,0 x 5,0 m =  50 m 2

-  temperatura wody w basenie 28 0 C ; 33 0 C

- okres użytkowania basenu  - 14 godzin , cały rok z  miesięczną przerwą w ciągu roku.

- ilość wody  cyrkulacyjnej – 142,0 m 3 / h  

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb podgrzewu wody basenowej . 

Założony  podgrzew wody grzewczej od 27 0 C do 28 0 C tj 1 K ;

q cw =  142,0 x  1,163 x 1   = 165,1 kW

Zapotrzebowanie  na ciepło  do podgrzewu  tej ilości  wody basenowej  w skali rocznej wynosi :

Q =  165,1 kW x  330 x 12 h  = 653,8 MWh = 2353,7 GJ 

1.1.2  prysznice   

 - średnia ilość  użytkowników  basenu – 386 osób / dziennie.

- średnie zapotrzebowanie  c.w.u  80 dm 3 / osobę wody o temperaturze 45 0 C.

Zapotrzebowanie  mocy  cieplnej dla  potrzeb  c.w.u.

m cw =  386 os x 0,080 m 3 / dobę =  30,9  m 3  / dobę  tj. średnio   2,6 m 3 / h.

q cw =  2,6 x 1,163 x 45 K  = 136,1  kW 

Całkowite  zapotrzebowanie ciepła   dla potrzeb  podgrzewu  wody w basenie oraz  
przygotowania c.w.u.  dla urządzeń sanitarnych  wynosi :  301,2 kW.
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2. Dobór instalacji  solarnej  dla potrzeb podgrzewu  wody .

Warunki nasłonecznienia w miejscu  lokalizacji  obiektu.

Potencjał energii promieniowania  słonecznego  dla  Świętego Krzyża  przyjęto na podstawie  
danych stacji aktynometrycznych zawartych w normie PN-B- 02525:2001

Przyjęto kąt nachylenia 45%  i kierunek południowy.

Miesiąc Miesięczne całk. promieniowanie

 Słoneczne (Wh/ m2 )

I 33480

II 56448

III 93000

IV 110160

V 141360

VI 132480

VII 135408

VIII 127224

IX 100080

X 75144

XI 36720

XII 26040

Razem 1067544

2.1 Założenia:

Średnie  dobowe  zapotrzebowanie mocy  dla  podgrzewu  c.w.u. wynosi:  301,2  kW.

Maksymalny strumień energii  słonecznej  q sol =   900 W / m2 

Okres pracy instalacji – 335 dni

Roczne zapotrzebowanie wody dla potrzeb  natrysków  wynosi :

-  335 x 30,9 m 3 / dobę = 103515 m3 

Zapotrzebowanie  na ciepło  do podgrzewu  tej ilości  wody w skali rocznej wynosi :

Q =  103515 m 3 x 0,314 GJ / m 3 =  3250,4 GJ 

Całkowite zapotrzebowanie ciepła  wynosi : 5604,1 GJ   
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2.2  Dobór  instalacji  baterii kolektorów słonecznych .

q kol  = q cw  +  q str 

gdzie ;

q cw =   301,2 kW

q str  =  0,20  q  cw  na długości obiegu solarnego .   

q kol  = 361,4 kW.

W  proponowanych   rozwiązaniu  proponuje  się  zastosowanie płaskich  kolektorów słonecznych
 
Kolektory te  posiadają  średnia  roczną  sprawność  przetwarzania  energii słonecznej  równą 
η =  0,60 

2.3 Wymagana powierzchnia  kolektorów słonecznych 
wynosi :

F kol. =  q kol /  qsol x η  =  669,2 m 2 

Dobrano  kolektory o powierzchni  660,9 m 2 . tj  250 szt /  
 

2.4 Obliczenie  wydajności  systemu  kolektorów słonecznych w ciągu  roku .

Dobrano system kolektorów  słonecznych  o powierzchni 660,9 m 2
  dla  średnim całorocznym 

współczynnika konwersji równym  η k= 0,60   wynosi :

Q  =  F kol  x Q sL  x   η k    = 660,9  x 1067,54 x 0,6  =  423,32 MWh  / rocznie  tj. 1524  GJ  / rocznie.
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