
Zgodnie z art.5 ust. 6c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 

r. poz. 716, z późn.zm.) informujemy: 

I. Przeciętne zużycie ciepła dla grupy taryfowej: 

Grupa taryfowa Za Zaw Kg M P 

Charakter odbiorców 
Przeciętne/średnie zużycie ciepła za 2020 r. 

GJ/m2 GJ/m2 GJ/m2 GJ/m2 GJ/m2 

Budynki mieszkalne 0,563 0,491 0,522 0,457 0,599 

Lokale usługowo-handlowe 0,556 0,284 0,399 0,939   

Budynki użyteczności publicznej 0,336 0,549 0,763 0,619   

Przemysł 0,325 0,214       

Inne pozostałe 0,412 0,581 0,302     

 

II. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 468, z późn.zm.) przez efektywność energetyczną rozumie się stosunek uzyskanej 

wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w 

typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten 

obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do 

uzyskania tego efektu. 

 

Stosownie do art. 9 ust. 3 ww. ustawy minister właściwy do spraw klimatu: 

1) monitoruje stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej; 

2) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw klimatu: 

a) informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy efektywności 

energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania, 

b) wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania kryterium efektywności energetycznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Środkami poprawy efektywności energetycznej są:  

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

rozumianej jako działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, w 

urządzeniu technicznym lub w instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii, przy czym 

za realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej można uzyskać 

świadectwa efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty, zaś lista tych przedsięwzięć jest 

opublikowana w obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1184); 

 

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz 

niskimi kosztami eksploatacji;  

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, 

o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;  

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest: 

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do 



budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących 

własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań 

publicznych, 

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych 

sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki 

wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania 

w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały 

podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, 

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku 

z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów 

pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a, 

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji; 

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 

dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. 

Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), a wiec systemu oznaczającego część ogólnego systemu 

zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, czynności planowania, zakres odpowiedzialności, 

praktyki, procedury, procesy i zasoby służące rozwijaniu, wdrażaniu, osiąganiu, przeglądowi i 

utrzymaniu polityki środowiskowej oraz zarządzaniu aspektami środowiskowymi, które jest 

potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 

lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634); 

6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, a więc tych których przedmiotem jest przygotowanie i 

realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje: 

a) wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub 

urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają 

standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na 

paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-

5:2012*tabela poniżej, a w przypadku wydania nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją przenoszącą, 

b) likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub 

urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają 

standardów niskoemisyjnych, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5 

zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012* tabela poniżej, a w przypadku wydania 

nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją przenoszącą, oraz przyłączenie budynku mieszkalnego 

jedno-rodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej albo 

modernizacja tego przyłączenia, wraz z zainstalowaniem w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub 

systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów 

podgrzewających wodę użytkową, 

c ) likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne 

lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają 

standardów niskoemisyjnych, oraz zapewnienie budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu 

do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii oraz dostępu do pompy ciepła, wraz 



z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji oraz 

zainstalowaniem w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających 

budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową, 

d) zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na 

potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, jeżeli równocześnie: 

– następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne 

jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które 

nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne albo 

– następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne 

jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które 

nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa albo modernizacja przyłącza gazowego albo 

elektroenergetycznego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, albo 

– następuje likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne 

jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które 

nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, albo 

– istniejące urządzenia lub systemy grzewcze spełniają standardy niskoemisyjne, albo 

– budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony do sieci ciepłowniczej, albo 

– budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony, na potrzeby ogrzewania budynku, do sieci 

gazowej lub elektroenergetycznej, albo 

– w budynku mieszkalnym jednorodzinnym jest wykorzystywany kocioł na paliwo stałe spełniający 

wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012* tabela poniżej,                                

a w przypadku wydania nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją przenoszącą. 



 

 

Wyjaśniamy także, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 610, z późn.zm.): 

- odnawialne źródło energii  to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, 

energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię 

hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z 

biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów; 

- instalacja odnawialnego źródła energii to instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół: 
a) urządzeń służących do wytwarzania energii opisanych przez dane techniczne i handlowe, w których 
energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, lub, 
b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do 
wytwarzania biogazu rolniczego 
- a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu rolniczego. 
 

Nadto wskazujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, z późn.zm.) 

standardy niskoemisyjne to wymagania, jakie spełniają urządzenia lub systemy grzewcze ogrzewające 

budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzenia lub systemy podgrzewające wodę użytkową w tych 

budynkach, w tym: 

1) w przypadku kotłów na paliwo stałe lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, wynikające z 
przepisów: 



– rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe 
(Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 1, z późn. zm.), 

– rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. 
uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do 
etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł 
na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (Dz. 
Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 43, z późn. zm.), 

– rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Dz. Urz. UE L 
193 z 21.07.2015, str. 76, z późn. zm.), 

– rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, 
str. 100, z późn. zm.), 

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. 
ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE 
(Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 1, z późn. zm.), 

– wydanych na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn.zm.),  

− odrębnych, w tym aktów prawa miejscowego; 
 

2) w przypadku pomp ciepła, systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz 
urządzeń wykorzystujących: paliwo gazowe lub olejowe, w tym kotłów gazowych i olejowych 
kondensacyjnych, odnawialne źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii, ciepło z sieci ciepłowniczej, energię elektryczną, wynikające 
z przepisów dotyczących efektywności energetycznej, w tym przepisów: 

– rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. 
uzupełniającego dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów (Dz. Urz. UE L 178 z 06.07.2011, str. 1, 
z późn. zm.), 

– rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. 
uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do 
etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy 
wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i 
urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator 
temperatury i urządzenie słoneczne (Dz. Urz. UE L 239 z 06.09.2013, str. 1, z późn. zm.), 

– rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. 
uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do 
etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody 



użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (Dz. Urz. UE L 
239 z 06.09.2013, str. 83, z późn. zm.), 

– rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. 
uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do 
etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków 
mieszkalnych (Dz. Urz. UE L 337 z 25.11.2014, str. 27, z późn. zm.), 

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. 
ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE; 
Efektywne energetycznie urządzenia techniczne – urządzenia zapewniające efektywność 
energetyczną. 

III. Efektywne energetycznie urządzenia techniczne – urządzenia zapewniające efektywność 

energetyczną rozumianą jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego 

obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub 

eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, 

albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu. 

Przez efekt użytkowy o którym mowa powyżej rozumie się efekt uzyskany w wyniku 

dostarczenia energii do danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w 

szczególności wykonanie pracy mechanicznej, zapewnienie komfortu cieplnego lub 

oświetlenie. 

Na poziomie unijnym ramowe obowiązki w zakresie etykietowania produktów 

wykorzystujących energię reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i 

uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 1, z późn. zm.). 

Zgodnie z art 12 ww.  rozporządzenia 2017/1369 producenci i importerzy wprowadzający po 

raz pierwszy na rynek unijny nowe modele produktów związanych z energią są zobowiązani do 

wcześniejszego ich zarejestrowania w Europejskim rejestrze etykiet energetycznych Komisji 

Europejskiej (ang. European Registry for Energy Labelling) - tzw. baza EPREL. 

Krajowe ramy etykietowania energetycznego określone zostały w ustawie z dnia 14 września 

2012 r o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (Dz. U z 2020 r. poz. 

378). 


