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nstytut ASM, monitorując od lat
tendencje na rynku budowlanym,
zwraca uwagę na to, że ekologia
przestaje być w Polsce modą dla
najbogatszych, powoli rozprzest-
rzenia się i staje oczywistym oraz
koniecznym wyborem inwestorów.
Co więcej tendencje te ewoluują
w kierunku stosowania coraz bar-
dziej zaawansowanych rozwiązań.

Dla Drm wykonawczych bu-
downictwo ekologiczne to okazja do
opanowywania nowych nisz ryn-
kowych. Należy przy tym pamiętać,
że pod pojęciem „ekologiczny” kry-
je się tutaj kilka znaczeń.

budownictwo energooszczędne
Budynek energooszczędny to ten,

który do ogrzania jednego metra
kwadratowego swojej powierzchni
użytkowej potrzebuje w ciągu roku

nie więcej niż 40 kWh. Aby to osiąg-
nąć, stosuje się w budynku odpo-
wiednią izolację cieplną i okna cie-
płochronne, aby ograniczyć ko-
nieczność docieplenia poprzez ak-
tywne ogrzewanie. Oprócz efek-
tywności energetycznej i wzrostu
wartości nieruchomości właściciel
budynku, który spełnia kryteria
energooszczędności znacząco ob-
niża koszty ogrzewania. Analitycy
NFOŚiGW szacują, że w przypad-
ku wolnostojącego domu jednoro-
dzinnego może być to różnica na
poziomie 3600 zł rocznie, w przy-
padku mieszkania w budynku wie-
lorodzinnym – 800 zł.

budownictwo pasywne
Budynki pasywne charakteryzują

się jeszcze mniejszym zużyciem ener-
gii. Pasywność oznacza rezygnację

z niezależnego, aktywnego systemu
ogrzewania. Źródłem energii do
ogrzewania jest odzysk ciepła (emi-
towanego przez mieszkańców, urzą-
dzenia elektryczne, energię słonecz-
ną, wentylację) i dogrzewanie po-
wietrza wentylującego budynek.
Wskaźnik EUco nie przekracza w
tym przypadku 15 kWh/m2 rok.
Oszczędności wynikające z użytko-
wania takiego budynku sięgają od
5300 zł w domach jednorodzinnych
do 1600 zł w przypadku mieszkania
w budynku wielorodzinnym. Ener-
gooszczędność budynku pasywnego
nie wymaga stosowania specjalnych
technologii, „ukryta” jest w zastoso-
waniu odpowiednich materiałów bu-
dowlanych i minimalizowaniu strat
ciepła poprzez zwrócenie uwagi na
elementy i powierzchnie nieizolo-
wane czyli mostki termiczne. Współ-
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…Energooszczędne Pasywne Zrównoważone…
Nowa era budownictwa w Polsce wchodzi w życie
dO 2020 rOku pOlSka jeSt
zOBOwiązana SprOStać unijnyM
wyMaganiOM w zakreSie
BudOwnictwa energOOSzczędnegO.
prOMOcja rOzwiązań kOrzyStnych
z punktu widzenia OchrOny
śrOdOwiSka i zaSOBów
energetycznych jeSt MOżliwa dzięki
dOpłatOM rządOwyM dO kredytów na
realizację ekOlOgicznych inStalacji.

czynnik przenikania ciepła U w przy-
padku ścian zewnętrznych nie po-
winien przekroczyć 0,15 kWh/m2.
Z kolei odpowiedni montaż okien za-
pobiegnie uciekaniu ciepła (w stan-
dardowym budynku przez okna ucie-
ka blisko 50% ciepła). Założeniem
domu pasywnego jest doprowadze-
nie do stanu, gdzie ilość energii ciep-
lnej wpuszczanej do domu przez okna
będzie przewyższała jej straty.

budownictwo zrównoważone
Trzecim pojęciem, jakie kryje się

pod hasłem nowoczesnego budow-
nictwa jest tak zwane budownictwo
zrównoważone, wykorzystujące sy-
nergię ekologii, ekonomii i ergonomii.

Mierzalnymi elementami ekolo-
gicznego budynku są np.: wyko-
rzystanie powierzchni, wpływ na
zanieczyszczenie wód powierzch-
niowych i gruntowych czy wytwa-
rzanie odpadów, ścieków i hałasu.

Aspekt ekonomiczny bierze pod
uwagę koszty użytkowania podczas
cyklu życia budynku, które często
przewyższają wartość samej inwe-
stycji. Aby koszty utrzymania mini-
malizować konieczne jest elimino-
wanie strat energii cieplnej, efek-
tywne gospodarowanie ściekami itd.

Ostatnim aspektem budownict-
wa zrównoważonego jest ergono-
mia, czyli użyteczność dla człowie-
ka i społeczeństwa. Projekt przy-
jaznego i wygodnego budynku,
w którym przyjdzie człowiekowi
mieszkać bądź pracować, będzie
stworzony z uwzględnieniem po-
trzeb danej grupy.

czy polscy wykonawcy znajdą
pracę przy takich inwestycjach?

Prognozy realizacji tego typu bu-
downictwa w Polsce są optymis-
tyczne, gdyż już teraz zaczynają być
wcielane w życie zaawansowane
projekty. W Krakowie powstaje
Osiedle Fi, które będzie spełniało
wyśrubowane założenia budow-
nictwa zrównoważonego. Parkingi
osiedla zlokalizowane zostaną pod
powierzchnią budynków, a dojazd
do nich możliwy będzie tylko z ulic
zewnętrznych. Zatem przestrzenie
tradycyjnie wykorzystywane jako
miejsca postojowe będą mogły słu-
żyć jako tereny rekreacyjne. Osied-
le będzie posiadało m.in. instalację
fotowoltaiczną, która posłuży do
zasilania oświetlenia terenu i system
gromadzenia deszczówki do na-
wadniania terenów zielonych.

Do podobnej inwestycji przy-
mierza się Wrocław, w którym zrów-

noważone osiedle planowane jest
na Nowych Żernikach.

rządowe wsparcie
ekobudownictwa

Aby zachęcić Polaków do ekobu-
downictwa Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej wprowadza w życie program
dopłat do kredytów zaciągniętych na
budowę domów lub zakup miesz-
kań umożliwiających oszczędzanie
energii. Dzięki programowi unik-
niemy emisji około 50 tys. ton CO2
rocznie. NFOŚiGW jako efekty pro-
gramu przewiduje budowę ok 16 tys.
mieszkań i domów o wysokim stan-
dardzie energooszczędności, rozwój
rynku nowoczesnych technologii po-
zwalających na efektywne oszczę-
dzanie energii oraz zgromadzenie
kompetencji potrzebnych do budo-
wy budynków o niemal zerowym
zużyciu energii. NFOŚiGW przewi-
dział dla osób Dzycznych doDnan-
sowania od 11 do 50 tys. zł, które
można otrzymać od 2013 do 2018
roku. Planowany budżet wynosi 300
mln zł. Ponadto od 2010 roku in-
westor indywidualny może otrzy-
mać 45% brutto doDnansowania do
kredytów przeznaczonych na zakup
i montaż kolektorów słonecznych.
Dotychczas skorzystało z niego oko-
ło 35 tys. gospodarstw, które złożyły
wnioski przekładające się na około
228 mln zł. Budżet programu opiewa
na kwotę 450 mln zł. Ostatnie trans-
akcje przewidziane są na 2015 rok.

Analitycy ASM zaznaczają, że po-
pularność stosowania kolektorów sło-
necznych jest w Polsce zróżnicowana.
Do końca grudnia 2012 roku najwię-
cej urządzeń zainstalowano w woje-
wództwie śląskim (5560 kolektorów
o powierzchni 35 733 m2) i małopol-
skim (odpowiednio: 5000/32 385).
Kolejne w rankingu jest województwo
podkarpackie (odpowiednio: 3294/
20375). Kolektory najmniej popular-
ne są w lubuskiem (446/2768).

Jak rynek instalacji energoosz-
czędnych będzie kształtował się
w kolejnych latach? Ilu inwestorów
skorzysta z doDnansowania? Za-
praszamy do zapoznania się ze
szczegółowymi, bieżącymi wynika-
mi sektora budowlanego publiko-
wanymi cyklicznie w raporcie Mo-
nitoring rynku Budowlanego 2013.

OpracOwanie: aSM – centruM
Badań i analiz rynku Sp. z O.O.
na pOdStawie rapOrtu – MOni-

tOring rynku BudOwlanegO
www.aSM-pOland.cOM.pl
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ZRÓWNOWAŻONE

Dom
(Kwh/m²/rok) Koszt budowy Dopłata NFOŚiGW Roczny koszt ogrzewania

Standard (105) 500 000 zł brak 6 200 zł

EUco 40 (40) 550 000 zł 30 000 zł 2 600 zł

EUco 15 (15) 600 000 zł 50 000 zł 900 zł

dopłaty do kredytu na budowę domu energooSzczędnego

Źródło: ASM na podstawie NFOSiGW.gov.pl

Mieszkanie (Kwh/m²/rok) Koszt budowy Dopłata NFOŚiGW Roczny koszt ogrzewania

Standard (105) 250 000 zł brak 1 900 zł

EUco 40 (40) 270 000 zł 11 000 zł 800 zł

EUco 15 (15) 290 000 zł 16 000 zł 300 zł

dopłaty do kredytu na zakup mieSzkania energooSzczędnego

Źródło: ASM na podstawie NFOSiGW.gov.pl

Rok Plan (tys. zł) Wykonanie (tys. zł) % planu

2010 6 696 6 696 100%

2011 79 563 79 563 100%

2012 141 594 141 594 100%

2013 124 621 0 0%

2014 83 036 0 0%

2015 14 490 0 0%

Razem 450 000 227 853 50,6%

budżet programu dopłat do kolektorów Słonecznych

Źródło: ASM na podstawie NFOSiGW.gov.pl

Schemat
budownictwa
zróżnicowanego

Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku


