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2.  Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.Dane ogólne 

1. Konstrukcja/technologia budynku Konstrukcja tradycyjna 

2. Liczba kondygnacji 2 

3. Kubatura części ogrzewanej [m3] 373 

4. Powierzchnia budynku netto [m2] 133,50 

5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [m2] 0 

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

0 

7. Liczba mieszkań 0 

8. Liczba osób użytkujących budynek 10 

9. Charakterystyka oświetlenia 
Głównie w oparciu o świetlówki liniowe i 
żarówki żarowe 

10. Ilość opraw [szt.]. 17 

11. Współczynnik kształtu A/V, [l/m] 0,13 

12. Inne dane charakteryzujące budynek - 

2. Charakterystyka energetyczna oświetlenie w budynku 

1. Obliczeniowa moc systemu oświetlenia [kW]                    1,78                        0,40     

2. 
Roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby 
oświetlenia [ kWh/rok] 

             4 440,00                  1 010,00     

3. Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby 
oświetlenia w budynku w ciągu roku [GJ/rok] 

                 15,98                        3,64     

3. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)  

1. Opłata za 1 kWh energii elektrycznej zł/kWh                    0,34                        0,34     

4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia modernizacyjnego 

1. Roczne zmniejszenie zużycia energii  finalnej [%] 77,25% 

2. Roczne zmniejszenie zużycia energii finalnej [kWh/rok] 3 430,00 

3. Roczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [kWh/rok] 10 290,00 

4. Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 1 164,26 

5. Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia [zł] 3 860,0 
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1. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz 

wytyczne i uwagi Inwestora 

1.1. Wykaz dokumentów, norm i aktów prawnych: 
 

 Dokumentacja techniczna; 

 Informacje techniczne przekazane przez Inwestora; 

 Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz.U. 

Nr 223, poz.1459; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 

remontowego, wzorów kart audytów, a także oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - Dz.U. nr 43 poz. 346; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.07.2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 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 ich charakterystyki 

energetycznej Dz.U. nr 201 poz. 1240; 

 Polska Norma PN-EN 12464-I:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc 

pracy. Część I. Miejsca pracy we wnętrzach”; 

 Polska Norma PN-IEC60364-5-559:2003. „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe”. 

1.2. Osoby udzielające informacji: 
 

 Pracownicy Urzędu gminy Bogoria 

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

 

 Obniżenie kosztów oświetlenia wnętrz budynku, 

 Uzyskanie dotacji lub pożyczki na wykonanie działań modernizacyjnych ze 

środków NFOŚiGW, WFOŚiGW, GIS, RPO lub podobnych. 
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1.4. Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów 

modernizacji instalacji oświetlenia wnętrz 

Inwestor zamierza pozyskać dofinansowanie w maksymalnej możliwej 

wielkości w formie dotacji lub pożyczki. 

 

2. Inwentaryzacja techniczna budynku 
 

2.1. Zestawienie danych dotyczących zastosowanego oświetlenia 

 
Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano inwentaryzację oświetlenia 

wbudowanego. Zestawienie istniejących źródeł przedstawiono poniżej w Tabeli 1. 

Tabela 1 Zestawienie istniejących źródeł. 
 

Liczba, rodzaj opraw istniejących, 

Rodzaj Moc W,  Ilość opraw szt.,  
 Moc zainstalowana 
W,  

Świetlówki 4*18W   144,00                   9             1 296,00     

Żarówki 60W     60,00                   8                480,00     

Razem               17             1 776,00     

 

 

3. Propozycja działań zmierzających do ograniczenia kosztów związanych ze 

zużyciem energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia wewnętrznego. 

3.1. Określenie zakresu rzeczowego robót 

 
Zainstalowane oświetlenie wewnętrzne w budynku charakteryzuje się małą 

funkcjonalnością, sporą awaryjnością, niewłaściwym stopniem doświetlenia w związku z 

powyższym zachodzi konieczność jego wymiany na nowoczesne spełniające kryteria 

polskich i europejskich norm oświetlenia. Proponowany zakres prac ograniczono do 

analizy wymiany opraw świetlnych z uwzględnienia wymiany przewodów, włączników, 

tablic elektrycznych i zabezpieczeń. 

Tabela 2 Proponowany zakres wymiany opraw świetlnych. 
 

Liczba, rodzaj opraw proponowanych 

Rodzaj 
Moc W,  Ilość opraw szt.,  

 Moc 
zainstalowana W,  

Świetlówki 4*18W           36               9                 324     

Żarówki 60W           10               8                   80     

Razem           -               17                 404     
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3.2. Określenie kosztów realizacji zadania 
 

Do obliczeń przyjęto następujące ceny jednostkowe na podstawie analizy ofert firm 

produkujących osprzęt elektryczny wywodzących się z Unii Europejskiej oraz kosztów 

dostawy i wymiany: 

Zastosowano według następującego wzoru: 
 

𝐍 = ∑ 𝐤𝐰ż × 𝐈𝐰ż 

 
kwż – szacunkowe koszty wymienionej pojedynczej żarówki, świetlówki itp. zł 

 

Iwż - ilość wymienionej pojedynczej żarówki, świetlówki szt. 

 
 

3.3. Określenie mocy zainstalowanej i szacunkowe koszty po realizacji 

zadania 

W ramach planowanej modernizacji proponuje się zastąpienie istniejącego 

oświetlenia oświetleniem ze źródłami typu LED (w miejsce świetlówek liniowych). 

Poniżej w Tabeli 3 zamieszczono zestawienie zaprojektowanych do zamontowania 

opraw przedstawione szacunkowe ceny pojedynczych opraw. 
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Tabela 3 Zestawienie opraw po wymianie. 
 

Liczba, rodzaj opraw proponowanych 

Rodzaj 

Moc W, 

 Ilość 
opraw 
szt.,  

 Moc 
zainstalowana 
W,  

 Szacowane 
koszty wymiany 
oprawy 1 szt.,  

 Szacowane koszty 
wymiany Oprawy N 
zł,  

Świetlówki 4*18W           36               9                 324                     80,00 zł                  720,00 zł  

Żarówki 60W           10               8                   80                     80,00 zł                  640,00 zł  

Razem           -               17                 404                     1 360,00 zł  
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3.4. Ocena opłacalności zastosowania nowego energooszczędnego 

oświetlenia wbudowanego 

 

5.  Ocena opłacalności 

5.1  Modernizacja pomieszczeń 

Lp. Omówienie Jedn.  Stan istniejący   Modernizacja  

1 
Moc jednostkowa opraw oświetlenia 
podstawowego wbudowanego PN 

W               1 776                     404     

2 
Współczynnik uwzględniający obniżenie 
natężenia oświetlenia do poziomu 
wymaganego Fc 

-                 1,00                    1,00     

3 
Czas użytkowania oświetlenia w ciągu 
dnia, tD 

h/rok               2 250                  2 250     

4 
Czas użytkowania oświetlenia w ciągu 
nocy, tN 

h/rok                  250                     250     

5 
Współczynnik uwzględniający 
nieobecność użytkowników w miejscu 
pracy, Fo 

-                 1,00                    1,00     

6 
Współczynnik uwzględniający 
wykorzystanie światła dziennego w 
oświetleniu, FD 

-                 1,00                    1,00     

7 Leni kWh/(m2rok)               19,74                    4,49     

8 
Roczne zapotrzebowanie na energię 
końcową na oświetlenie EK,L 

kWh/rok 
         4 

440,00     
        1 

010,00     

9 
Roczne oszczędność energii na 

oświetlenie EK,L 
kWh/rok            3 430,00     

10 Jednostkowy koszt energii eklektycznej zł/kWh                 0,34                    0,34     

11 Koszt oświetlenia zł      1 507,09            342,83     

12 
Roczne oszczędność na oświetlenie 

EK,L 
zł/rok            1 164,26     

13 Koszy wymiany oświetlenia zł            1 360,00     

14 
Koszy koszty towarzyszące wymianie 
oświetlenia 

zł            2 500,00     

15 Koszy całkowite usprawnienia zł            3 860,00     
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16 SPBT= NU/ΔOru lata                  3,32     

Usprawnienie polega na: 

- wymianie oprawy oraz redukcji mocy źródło światła; 

- wymianie źródła światła 

Nowe oświetlenie typu LED opiera się o energooszczędne oświetlenie, które charakteryzuje się: 

- zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy; 

- możliwością wielokrotnego załączania oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł 
światła; 

- brakiem efektu pulsowania światła; 

- niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy); 

- większą odpornością na wahania napięcia; 

- żywotnością min. 50 000 godzin. 

Koszt:      3 860,00 zł   SPBT                 3,32     
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3.5. Określenie szacunkowych oszczędności w wyniku realizacji zadania 
 

W celu określenia przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii 

oświetlenia w budynku należy skorzystać ze wzoru: 

𝐎𝐞𝐥 = 𝐄𝑲,𝑳 × 𝑶𝒛 

 
gdzie: 

 
Oz – średnioroczna cena energii elektrycznej, zł/MWh. Średnioroczna cena energii 

elektrycznej ustalona została w wysokości 339 zł/MWh, na podstawie analizy 

dostawców energii przez Zakład Energetyczny PGE Obrót SA. 

Roczne oszczędności kosztów energii oświetlenia w budynku Δ𝐎𝐞𝐥 dla audytu 

oświetlenia wynosi 1 164,26 zł/rok 

 

3.6. Wskaźnik ekonomiczny opłacalności realizacji zadania 
 

Jako ekonomiczny wskaźnik opłacalności realizacji zadania przyjęto prosty czas 

zwrotu SPBT stanowiący stosunek nakładów do rocznych oszczędności: 

𝑺𝑷𝑩𝑻 =  𝑵 / 𝑶𝒆𝒍  

 
N – Nakłady Inwestycyjne (wymiany opraw świetlnych 3 860,00 zł) 

 
Δ𝐎𝐞𝐥 – roczne oszczędności w wyniku realizacji zadania – 1 164,26 zł/rok 

SPBT dla audytu oświetlenia wynosi 3,32 lat 


