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Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
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W nawiązaniu do otrzymanego, drogą elektroniczną, pisma z dnia 28 stycznia 2020 r. znak
DGN.0210.1.2020 w sprawie przekazania stanowiska, w ramach konsultacji publicznych, do projektu
ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o inspekcji Ochrony
Środowiska Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki pragnie odnieść się do propozycji, zawartych w
przedmiotowym projekcie, co następuje:
1. proponuje się, w zmienianym art. 11c ust. 1 pkt 4 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i
remontów, pozostawienie celu redukcyjnego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło
grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych na poziomie
minimum 50% redukcji energii finalnej
Uzasadnienie:
Jednym z głównych celów wdrażanych przy pomocy w/w ustawy jest ułatwienie gospodarstwom
domowym kwalifikowanym, jako ubogie energetycznie, dostępu do wsparcia finansowego na
stosowanie rozwiązań redukujących niską emisję. Ograniczenie celu redukcyjnego do minimum 30%
redukcji energii finalnej oznacza de facto zmniejszenie zabezpieczenia przed wzrostem kosztów
ogrzewania, co może doprowadzić do wzrostu ubóstwa energetycznego. Warunek redukcji energii
finalnej o 30% można już osiągnąć po wymianie tzw. kopciucha na inne, nowe źródła ciepła o wyższej
sprawności, ale zasilane droższym paliwem. Należy zauważyć, że w zakresie stosowanych
przedsięwzięć niskoemisyjnych ustawa nie przewiduje innych mechanizmów ochronnych przed
wzrostem kosztów ogrzewania, poza wprowadzeniem celu redukcyjnego dla energii finalnej.
Pozostawienie celu redukcyjnego na poziomie 50%, liczonego średnio dla wszystkich budynków
objętych gminnymi programami, pozwoli w elastyczny sposób dobierać zakres ulepszeń

modernizacyjnych w danej gminie, obejmujących np. samą wymianę źródeł ciepła lub kompleksową
termomodernizację budynków.

2. proponuje się, w zmienianym pkt 11 ust. 3 w art. 11c ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów zastąpienie, średnika po lit. b, przecinkiem i dodanie kolejnej lit.c w brzmieniu:
c) wymianie urządzeń wentylacyjnych;
Uzasadnienie:
Zakres prac powinien umożliwiać wymianę np. samego wentylatora. Nowe urządzenie,
charakteryzujące się mniejszym poborem mocy w efekcie wpłynie na zmniejszenie emisji CO 2. Takie
działanie należy uznać za pożądane. Z drugiej strony nie podanie wprost możliwości wymiany może
budzić wątpliwości, czy takie działanie byłoby możliwe ramach określonej lit. b pkt 11.
3. proponuje się, w dodawanym art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i
remontów, uzupełnienie zakresu gromadzonych informacji, o budynkach i lokalach,

w

centralnej ewidencji emisyjności budynków o dodatkowe informacje ważne z punktu widzenia
emisyjności budynków, np. dotyczące izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku.
Uzasadnienie:
Kluczowymi elementami technicznymi budynku, z punktu widzenia ich emisyjności, ale także
kwalifikacji gospodarstw domowych, jako ubogich energetycznie, są zarówno efektywność
energetyczna budynku, jak i rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła. Obecnie proponowany w ustawie
zakres informacji nie uwzględnia bardzo ważnego elementu związanego z efektywnością energetyczną
budynków, jakim jest stan izolacyjności przegród zewnętrznych budynków.

Z poważaniem,
Rafał Finster
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