Dz.U.2015.376
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU(1)
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej(2)
(Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r.)

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) zarządza się, co następuje:

1)
2)
3)
-

§ 1. Rozporządzenie określa:
metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej,
sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej,
wzory świadectw charakterystyki energetycznej
budynku lub części budynku.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) systemie ogrzewania - należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający
dostawę energii użytkowej na potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczeń w budynku
lub części budynku;
2) systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej - należy przez to rozumieć system
techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby przygotowania ciepłej
wody użytkowej w budynku lub części budynku;
3) systemie chłodzenia - należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający
dostawę energii użytkowej na potrzeby chłodzenia pomieszczeń w budynku lub części
budynku;
4) systemie wbudowanej instalacji oświetlenia - należy przez to rozumieć system
techniczny zapewniający dostawę energii końcowej na potrzeby oświetlenia pomieszczeń
w budynku lub części budynku;
5) prostym systemie technicznym - należy przez to rozumieć system techniczny
wykorzystujący jeden rodzaj źródła energii, zasilany jednym rodzajem nośnika energii
lub energii;
6) złożonym systemie technicznym - należy przez to rozumieć system techniczny
wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj źródła energii;
7) nieodnawialnej energii pierwotnej - należy przez to rozumieć energię zawartą w
kopalnych surowcach energetycznych, która nie została poddana procesowi konwersji
lub transformacji;
8) odnawialnej energii pierwotnej - należy przez to rozumieć energię uzyskaną z
odnawialnego źródła energii;
9) odnawialnym źródle energii - należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, o
którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);
10) energii końcowej - należy przez to rozumieć energię dostarczaną do budynku lub części
budynku dla systemów technicznych;
11) energii pomocniczej końcowej - należy przez to rozumieć część energii końcowej

12)

13)
14)

15)

16)

17)

dostarczanej do budynku lub części budynku dla zapewnienia funkcjonowania urządzeń
pomocniczych w systemach technicznych;
energii użytkowej - należy przez to rozumieć:
a) w przypadku ogrzewania budynku lub części budynku - energię przenoszoną z
budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z
powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,
b) w przypadku chłodzenia budynku lub części budynku - zyski ciepła pomniejszone o
energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez
przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej - energię przenoszoną z budynku
lub części budynku do jego (jej) otoczenia ze ściekami;
emisji - należy przez to rozumieć emisję, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17
lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 oraz z 2014 r. poz. 1101);
budynku produkcyjnym - należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w klasie
1251 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do przepisów
wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.);
budynku magazynowym - należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w klasie
1252 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do przepisów
wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej;
zyskach ciepła - należy przez to rozumieć ciepło:
a) wytworzone wewnątrz budynku lub części budynku przez użytkowników oraz przez
urządzenia niebędące częścią systemów technicznych,
b) dostarczone przez promienie słoneczne do budynku lub części budynku;
powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza - należy przez to rozumieć
ogrzewaną lub chłodzoną powierzchnię kondygnacji netto, wyznaczaną według Polskiej
Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie - określanie i obliczanie
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

§ 3. 1. Charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku wyznacza się metodą
opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (metoda
obliczeniowa) albo metodą opartą na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa).
2. Charakterystykę energetyczną istniejącego budynku lub części budynku można
wyznaczać metodą zużyciową, jeżeli:
1) na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej są one zasilane z
sieci ciepłowniczej lub gazowej;
2) zużycie:
a) ciepła rozlicza się na podstawie wskazań ciepłomierza,
b) gazu ziemnego rozlicza się na podstawie wskazań gazomierza,
c) ciepłej wody użytkowej rozlicza się na podstawie wskazań wodomierza;
3) istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z
ostatnich 3 lat poprzedzających sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej;
4) w okresie, o którym mowa w pkt 3, nie przeprowadzono robót budowlanych
wpływających na ich charakterystykę energetyczną;
5) nie są one wyposażone w system chłodzenia;
6) gaz ziemny jest zużywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej
wody użytkowej, a jego zużycie jest mierzone odrębnym gazomierzem;
7) jest możliwe określenie ich powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza.
3. Metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartą na standardowym
sposobie użytkowania budynku lub części budynku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartą na faktycznie zużytej
ilości energii określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w języku polskim.
2. Świadectwo charakterystyki energetycznej oprawia się w okładkę formatu A-4, w
sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.
§ 5. Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej:
1) budynku - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2) części budynku - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
informacje o jednostce
wzory i zestawienia
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. (3)
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OPARTA NA
STANDARDOWYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB CZĘŚCI BUDYNKU
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 2
METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OPARTA NA
FAKTYCZNIE ZUŻYTEJ ILOŚCI ENERGII
grafika
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZÓR ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
wzór
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WZÓR ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU
wzór
Przypisy:
1)
Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo,
lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).
2)
Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13).

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną
całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. poz. 888), które zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) traci
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

