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1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. Dane budynku 

Budynek użyteczności publicznej  
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 
ul. Dąbrowskiego 16 
14-300 Morąg 

 

1.2. Cel opracowania 

Opracowanie ma wskazać wielkość efektu ekologicznego dla inwestycji: 

Kompleksową termomodernizację budynku Szpitala Miejskiego w Morągu 
obejmującej: 

1 Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez wymianę przewodów instalacji c.w.u. i cyrkulacji na nowe izolowane oraz wykonanie 
instalacji kolektorów słonecznych na dachu budynku C z zasobnikami c.w.u. i włączeniem do instalacji c.w.u.. 

2 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wraz z robotami towarzyszącymi 

3 Docieplenie stropodachu niewentylowanego (bryła A niski) z wykonaniem nowego pokrycia dachowego wraz z robotami 
towarzyszącymi 

4 Wymiana starych okien drewnianych (pozostałych do wymiany) na nowe okna drewniane z montażem nawiewników 
higrosterowanych 

5 Docieplenie scian zewnętrznych (SZ bryła A)  

6 Docieplenie stropu nad przejazdem (bryła A) od spodu wraz z robotami towarzyszącymi 

7 Docieplenie scian zewnętrznych maszynowni (SZ_MASZ bryła C) 

8 Docieplenie scian zewnętrznych lukarny na poddaszu (SZ LUKAR bryła A)  

9 Docieplenie połaci dachowej (bryła A) w części ogrzewanej wraz z robotami towarzyszącymi 

10 Docieplenie stropodachu niewentylowanego (bryła C) z wykonaniem nowego pokrycia dachowego wraz z robotami 
towarzyszącymi 

11 Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz  z robotami towarzyszącymi 

12 Docieplenie stropu nad przejazdem (bryła C) od spodu wraz z robotami towarzyszącymi 

13 Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (powyżej gruntu) (SP bryła C) wraz z robotami towarzyszącymi 

14 Docieplenie ścian przyziemia z odkopaniem ścian, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej (poniżej gruntu) wraz z 
robotami towarzyszącymi (w tym naprawą opaski wokół budynku) 

15 Wymiana starych drzwi wejściowych do budynku (pozostałych do wymiany) na nowe aluminiowe lub drewniane  
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16 Uzupełnienie grubości istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych (SZ bryła C)  

17 
Przewiduje się montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, montaż zaworów regulacyjnych podpionowych z 
wymianą grzejników na nowe, montaż odpowietrzników na pionach, wymianę przewodów instalacji c.o. na nowe (z 
dodatkową izolacją termiczną w piwnicy) oraz regulację instalacji. 

 

1.3. Charakterystyka stanu istniejącego 

Ciepło dostarczane z sieci miejskiej poprzez węzeł w piwnicy budynku. Instalacja 
wewnętrzna centralnego ogrzewania nie została zmodernizowana - brak jest 
zaworów regulacyjnych podpionowych oraz zaworów termostatycznych 
przygrzejnikowych. Izolacja termiczna przewodów w piwnicy w złym stanie 
technicznym. Zamontowano automatykę pogodową w węźle cieplnym. 

Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest zadowalający. Budynek 
charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na ciepło, gdyż przegrody 
zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną, z wyjątkiem części docieplonych ścian 
zewnętrznych (bryła A) i stropodachu niewnetylowanego (bryła A niska). 

Stolarka okienna wymieniona w ok. 47 % na nowa stolarkę drewnianą, pozostał okna 
drewniane do wymiany, charakteryzują się znacznym stopniem zużycia 
technicznego. Stolarka drzwiowa częściowo wymieniona na nową aluminiową.  

Elewacja budynku w zadowalajacym stanie technicznym. Izolacja termiczna 
stropodachów oraz połaci dachowej (w ogrzewanej użytkowej części poddasza) nie 
jest wystarczająca. 

Do wymiany pozostało ponad 40 % okien. Do analizy przyjęto uśredniony 
współczynnik przenikania ciepła U=2,60 W/m2*K dla okien niewymienionych. 
Pozostała stolarka okienna w budynku wymieniona na nową drewnianą w dobrym 
stanie technicznym. Do analizy przyjęto uśredniony współczynnik przenikania ciepła 
U=1,50 W/m2*K 

Część drzwi zewnętrznych wymieniono na nowe aluminiowe. Do analizy przyjęto 
współczynnik przenikania ciepła U=1,70 W/(m2*K). Pozostałe drzwi wejściowe do 
budynku drewniane lub stalowe. Drzwi wejściowe stare w złym stanie technicznym o 
niskiej szczelności. Wartość współczynnika przenikania ciepła U=4,50 W/(m2*K). 
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1.4. Charakterystyka stanu projektowanego – po modernizacji 

Prace modernizacyjne: 

1 Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez wymianę przewodów instalacji c.w.u. i cyrkulacji na nowe izolowane oraz wykonanie 
instalacji kolektorów słonecznych na dachu budynku C z zasobnikami c.w.u. i włączeniem do instalacji c.w.u.. 

2 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ≤0,043 W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi 

3 Docieplenie stropodachu niewentylowanego (bryła A niski) płytami ze styropianu gr. 16 cm o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ≤0,038 W/(m·K) z wykonaniem nowego pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi 

4 Wymiana starych okien drewnianych (pozostałych do wymiany) na nowe okna drewniane o współczynniku przenikania ciepła 
U≤1,30 W/(m2·K)  z montażem nawiewników higrosterowanych 

5 Docieplenie scian zewnętrznych (SZ bryła A) styropianem gr. 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,042 W/(m·K) 

6 Docieplenie stropu nad przejazdem (bryła A) od spodu płytami z wełny mnieralnej gr. 15 cm o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ≤0,036 W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi 

7 Docieplenie scian zewnętrznych maszynowni (SZ_MASZ bryła C) styropianem gr. 12 cm o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ≤0,038 W/(m·K) 

8 Docieplenie scian zewnętrznych lukarny na poddaszu (SZ LUKAR bryła A) styropianem gr. 12 cm o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ≤0,038 W/(m·K) 

9 Docieplenie połaci dachowej (bryła A) w części ogrzewanej poddasza płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ≤0,043 W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi 

10 Docieplenie stropodachu niewentylowanego (bryła C) płytami ze styropianu gr. 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ≤0,038 W/(m·K) z wykonaniem nowego pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi 

11 Docieplenie stropodachu wentylowanego (bryła C) wełną mineralną granulowną lub celulozą gr. 14 cm o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ≤0,043 W/(m·K) wraz z z robotami towarzyszącymi 

12 Docieplenie stropu nad przejazdem (bryła C) od spodu płytami z wełny mnieralnej gr. 15 cm o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ≤0,038 W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi 

13 Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (powyżej gruntu) (SP bryła C) styropianem gr. 10 cm o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ≤0,042 W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi 

14 
Docieplenie ścian przyziemia z odkopaniem ścian, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej (poniżej gruntu) styropianem gr. 8 
cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi (w tym naprawą opaski wokół 
budynku) 

15 Wymiana starych drzwi wejściowych do budynku (pozostałych do wymiany) na nowe aluminiowe lub drewniane o 
współczynniku przenikania ciepła U≤1,70 W/(m2·K)  

16 Uzupełnienie grubości istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych (SZ bryła C) styropianem gr. 6 cm o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ≤0,042 W/(m·K) 

17 
Przewiduje się montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, montaż zaworów regulacyjnych podpionowych z 
wymianą grzejników na nowe, montaż odpowietrzników na pionach, wymianę przewodów instalacji c.o. na nowe (z 
dodatkową izolacją termiczną w piwnicy) oraz regulację instalacji. 
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2. OBLICZENIE ZMIANY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ 
2.1. Dane do obliczeń 

Centralne ogrzewanie - budynek podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.  

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi=1,3 

Całkowita sprawność instalacji c.o. w budynku wynosi: 

  - dla stanu istniejącego  

ηtot,H=0,585 (ηH,g=0,95; ηH,d=0,80;  ηH,e=0,77; ηH,s=1,00) 

 - dla stanu po termomodernizacji  

ηtot,H=0,752  ηH,g=0,95; ηH,d=0,90;  ηH,e=0,88; ηH,s=1,00) 

 

Centralne ogrzewanie (c.o.) 
CIEPŁO SIECIOWE – ciepłownia miejska 

STAN 
ISTNIEJĄCY 

PO 
MODERNIZACJI 

 
[GJ/rok] [GJ/rok] 

Zapotrzebowanie energii cieplnej c.o. (użytkowa) 4773,20* 2669,86* 
Zapotrzebowanie energii cieplnej c.o.  (końcowa) 8156,53 3548,46 
Zapotrzebowanie energii cieplnej c.o.  (pierwotna) 10603,49 4613,00 

      

 

Miał 
węglowy Miał węglowy 

Wartość opałowa paliwa 21,72 MJ/kg 21,72 MJ/kg 

 
  

*  -  wg załącznika  
 

 

Ciepła woda użytkowa – przygotowywana centralnie w węźle cieplnym.  

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi=1,3 

Całkowita sprawność instalacji c.w.u. w budynku wynosi: 

  - dla stanu istniejącego 

 ηtot,H=0,387 (ηw,g=0,91; ηw,d=0,50;  ηw,s=1,00; ηw,e=0,85) 

 - dla stanu po termomodernizacji 

ηtot,H=0,0,541 (ηw,g=0,91; ηw,d=0,70;  ηw,s=1,00; ηw,e=0,85) 
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Ciepła woda użytkowa (c.w.u.)  
CIEPŁO SIECIOWE – ciepłownia miejska 

STAN 
ISTNIEJĄCY 

PO 
MODERNIZACJI 

  [GJ/rok] [GJ/rok] 
Zapotrzebowanie energii cieplnej c.w.u.(użytkowa) 3066,08** 3066,08** 
Zapotrzebowanie energii cieplnej c.w.u.  (końcowa) 7927,80 5485,84*** 
Zapotrzebowanie energii cieplnej c.w.u.  (pierwotna) 10306,14 7131,59 

      

 

Miał 
węglowy Miał węglowy 

Wartość opałowa paliwa 21,72 MJ/kg 21,72 MJ/kg 

 
  

** - wg załącznika 2      
ilość energii na potrzeby c.w.u. tj. energia użytkowa, końcowa i pierwotna  wg zał. nr 6 audytu 
energetycznego 
*** - uwzględniono energię końcową z kolektorów słonecznych w ilości 176,88 GJ/rok 
 
 
 

2.2. Emisja CO2 [Mg/rok] dla stanu istniejącego i po modernizacji, na 
potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
 

Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku na potrzeby c.o.: 

- dla stanu istniejącego (miał węglowy) – 375,53 Mg/rok, 

- dla stanu po termomodernizacji (miał węglowy) – 163,37  Mg/rok. 

Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku na potrzeby c.w.u.: 

- dla stanu istniejącego (miał węglowy) – 365,00 Mg/rok, 

- dla stanu po termomodernizacji (miał węglowy) – 252,57 Mg/rok, 

 

Energia chemiczna zawarta w nośniku energii GJ/rok na potrzeby c.o.: 

- dla stanu istniejącego (węgiel węglowy, energia końcowa) –8156,53GJ/rok, 

- dla stanu po termomodernizacji (miał węglowy, energia końcowa) –3548,46GJ/rok. 

Energia chemiczna zawarta w nośniku energii GJ/rok na potrzeby c.w.u.: 

- dla stanu istniejącego (miał węglowy energia końcowa) – 7927,80 GJ/rok, 

- dla stanu po termomodernizacji (miał węglowy energia końcowa) – 5485,84  GJ/rok. 
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Wskaźniki emisji kg CO2/GJ dla c.o.: 

- dla stanu istniejącego (miał węglowy) – 94,95 kg CO2/GJ, 

- dla stanu po termomodernizacji (miał węglowy) – 94,95 kg CO2/GJ, 

Wskaźniki emisji kg CO2/GJ lub Mg CO2/MWh dla c.w.u.: 

- dla stanu istniejącego (miał węglowy) – 94,95 kg CO2/GJ, 

- dla stanu po termomodernizacji (miał węglowy) – 94,95 kg CO2/GJ, 

 

 

 

 

Wielkość emisji CO2 w Mg dla c.o.: 

Substancja 

Jednostka 

Emisja Emisja Efekt Zmiana 
zanieczyszczająca przed po bezwzględny w % 

  realizacją realizacji (=3-4) (=5/3 x 100%) 

1 2 3 4 5 6 
  

Mg/a 774,46 336,93 - - CO2 
  

 

Wielkość emisji CO2 w Mg dla c.w.u.: 

Substancja 

Jednostka 

Emisja Emisja Efekt Zmiana 
zanieczyszczająca przed po bezwzględny w % 

  realizacją realizacji (=3-4) (=5/3 x 100%) 

1 2 3 4 5 6 
  

Mg/a 752,74 520,88 - - CO2 
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Wielkość emisji CO2 w Mg dla c.o. + c.w.u.: 

Substancja 

Jednostka 

Emisja Emisja Efekt Zmiana 
zanieczyszczająca przed po bezwzględny w % 

  realizacją realizacji (=3-4) (=5/3 x 100%) 

1 2 3 4 5 6 
  

Mg/a 1527,207 857,806 669,401 43,83% CO2 
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3. RAPORT Z OBLICZEŃ ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ CIEPLNĄ 
DLA STANU ISTNIEJĄCEGO I PO MODERNIZACJI (ZAŁĄCZNIKI) 
3.1. Stan istniejący (załącznik 1)  
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3.2. Stan po modernizacji (załącznik 2) 
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