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1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 

30.05.2020 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 

energetycznej: 

W ramach modernizacji przewiduje się montaż 

odnawialnych źródeł energii produkujących energię 

elektryczną.  

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 

energetycznej: 

Gmina Biała  w przypadku uzyskania dofinansowania 

z WFOŚiGW ma zamiar zamontować w budynku 

szkolnym w Białej (ul. Tysiąclecia 16; 48-210 Biała)  

turbinę wiatrową, instalację fotowoltaiczną oraz grzałki 

elektryczne wspomagające kotłownię)  

Dane podmiotu, u którego będzie realizowane 

przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 

energetycznej: 

 

Gmina Biała 

ul. Rynek 10 

48-210 Biała 

Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności energetycznej: 

 

Data zakończenia 

realizacji 

przedsięwzięcia  

służącego poprawie 

efektywności  

energetycznej: 

 

Wyrażony w latach 

kalendarzowych 

okres uzyskiwania 

oszczędności energii: 

II półrocze 2020 - 14,56 

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: 

Średnioroczna ilość energii 

finalnej planowanej do 

zaoszczędzenia: 

58 115 [kWh/rok] 4,996 [toe/rok] 

Średnioroczna ilość energii 

pierwotnej planowanej do 

zaoszczędzenia: 

126 593 [kWh/rok] 10,885 [toe/rok] 

Średnioroczna ilość 

zaoszczędzonej energii 

finalnej: 

- [kWh/rok] - [toe/rok] 

Średnioroczna ilość 

zaoszczędzonej energii 

pierwotnej: 

- [kWh/rok] - [toe/rok] 

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej 

Imię i Nazwisko: Jakub Szymanowicz 

Nr telefonu: 601 42 80 16 

Podpis: 
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2. WYKAZ DOKUMENTÓW I DANYCH ŹRÓDŁOWYCH 

 

 

2.1. Materiały przekazane przez inwestora 

1. Oferty 

2. Inwentaryzacja budowlana 

3. Archiwalna dokumentacja budynków 

4. Roczne zużycie energii elektrycznej 

5. Roczne zużycie energii cieplnej (audyt energetyczny budynku)  

 

 

2.3. Wytyczne oraz uwagi inwestora 

1. Obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej 

oraz turbiny wiatrowej. 

2. Obniżenie kosztów ogrzewania poprzez montaż grzałki elektrycznych w kotłowni 

oraz zasilenie ich z OŹE.  

 

 

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU 
 

 

Rodzaj przegrody lub 

instalacji: 

Charakterystyka 

stanu istniejącego: 
Możliwość poprawy: 

Zużycie energii 

elektrycznej 

Energia pobierana z 

sieci. 

Proponuje się produkcję 

energii elektrycznej z 

instalacji fotowoltaicznej oraz 

turbiny wiatrowej. 

Ogrzewanie budynku 
Centralna kotłowania 

biomasowa 

Proponuje się montaż grzałek 

elektrycznych, jako 

wspomagania kotłowni. 
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4. ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII 

 

 
4.1. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby bytowe oraz wspomagania kotłowni.  

 

 

Obszar 

audytowany 
Zalecany zakres modernizacji 

Szacowany koszt 

inwestycji 

Szacowana ilość 

zaoszczędzonej energii 

finalnej 

Szacowane 

oszczędności 
SPBT 

- - zł kWh/rok zł/rok lat 

Zużycie energii 

elektrycznej 

Montaż turbiny wiatrowej, instalacji 

fotowoltaicznej oraz grzałek elektrycznych w 

kotłowni. 

 489 400 58 115 33 612,18 14,56 

 

 

Cena energii elektrycznej: 0,54zł / kWh 

Roczne zużycie energii elektrycznej: 49 987kWh/rok 

Cena energii cieplnej: 0,15zł/kWh 

Roczne zużycie energii cieplnej: 701 111kWh/rok 

 

 

Koszt montażu turbiny wiatrowej: 183 500,00zł 

Koszt montażu instalacji fotowoltaicznej: 295 900,00zł 

Koszt montażu grzałek elektrycznych: 10 000,00zł 

 

 

 

Turbina wiatrowa: 9,8kW Roczna produkcja energii z turbiny wiatrowej: 19 600kWh 

Instalacja fotowoltaiczna: 40,12kWp Roczna produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej: 38 515kWh 
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Zużycie bazowe: Produkcja energii elektrycznej z OŹE: 

                                                                         

 

* - produkcja pomniejszona o 15% ze względu na bilansowanie 

energii z sieci z uwzględnieniem częściowej autokomsumcji.  

 

 

Ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 

                   
 

    
    

            

      
            

 

 

Roczny koszt energii przed modernizacją: Roczny koszt energii po modernizacji: 

                                                                                         

 

 

Roczna oszczędność: 

 

                                         
 

 

Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: 

 

  p = 2,5*49987 + 0,2*8 128= 126 593kWh/rok 
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5. OPIS TECHNICZNY PLANOWANYCH MODERNIZACJI 
 

W ramach modernizacji planuje wykonać się: 

 montaż grzałek elektrycznych w kotłowni 

 montaż turbiny wiatrowej o mocy 9,8kWp 

 montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,12kWp  

 


