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Załącznik

nr 3 część 5

Tabela 1. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
w lokalnej sieci ciepłowniczej
Wysokość

Efekt
energetyczny *) NPV **)
Wariant (opis) przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego

Lp.

1

1
2

3

niezbędnych
środków

inwestycyjnych
O,2·N

2

Różnica między

1/12
efektu
ekonomicznego***)
a miesięczną ratą
kapitałową wraz
z odsetkami

[%]

[zł]

[zł]

[zł/miesiąc]

3

4

5

6

Zestaw wszystkich usprawnień
termomodernizacyjnych wymienionych
w tabeli 1 części 4
Zestaw jak pod lp. 1 bez usprawnienia
z tabeli jw. o najwyższym wskaźniku SPBT
Zestaw jak pod lp. 2 bez usprawnienia
z tabeli jw. o kolejnym najwyższym
wskaźniku SPBT

n-l
Usprawnienia o najmniejszej wartości
SPBT z tabeli jw.
*) - Efekt energetyczny przedsięwzięcia tennomodemizacyjnego liczony jest jako suma efektów usprawnień
tennomodemizacyjnych wymienionych w danym wierszu określonych w tabeli l części 4 odniesiona do
ciepła sieci dla stanu wyjściowego, wyrażony w procentach.
**) - NPV oblicza się według wzoru podanego w pkt I lit. c) części 4 załącznika nr 2.
***) - Efekt ekonomiczny wynikający z zastosowania wariantu przedsięwzięcia tennomodemizacyjnego.
n

całkowitych

strat

Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 3 do 6
spełniają wymagania ustawy: art. 2 pkt 1 lit. b) - kol. 3, art. 4 - kol. 4, art. 4 pkt 1 - kol. 5, art. 4 pkt 2 - kol. 6.
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 30 kwietnia 1999 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu weryfikacji audytu energetycznego oraz szczegółowych warunków,
jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji
audytówenergetycznych.
Na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121) zarządza
się, co następuje:

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia
1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121), zwanej dalej

"ustawą",

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)

szczegółowe

zasady i tryb weryfikacji audytu energetycznego, stanowiącego podstawę do realizacji

2) warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym
Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów energetycznych.
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§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) weryfikatorze - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego lub podmioty, którym Bank
Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie
weryfikacji audytów energetycznych, zgodnie z art.
5 ust. 3 ustawy,
2) ocenie weryfikacyjnej - należy przez to rozumieć
pisemną ocenę audytu energetycznego wydaną
przez weryfikatora,
odrębnych - należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

Poz. 460

3. W wypadku stwierdzenia niekompletności złożo
nego do weryfikacji audytu energetycznego, weryfikator informuje w formie pisemnej inwestora o konieczności dokonania w określonym terminie stosownych
uzupełnień.

4. Właściwe postępowanie weryfikacyjne następu
je po zakończeniu wstępnego etapu postępowania weryfikacyjnego lub po dokonaniu uzupełnień, o których
mowa w ust. 3, i nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie.

3) przepisach

i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formyaudytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsię
wzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów
kart audytu energetycznego (Dz. U. Nr 46, poz. 459).
§ 3. 1. Weryfikacja audytu energetycznego polega
na sprawdzeniu w szczególności:

5. Weryfikator w ramach postępowania, o którym
mowa w ust. 4, sprawdza zgodność audytu energetycznego z wymaganiami szczególnymi, o których mowa
w przepisach odrębnych.
§ 5. 1. Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego weryfikator sporządza ocenę weryfikacyjną zawierającą stwierdzenie, że weryfikacja jest pozytywna
albo negatywna.

inwentaryzacji przed-

2. Negatywna ocena weryfikacyjna wymaga pisemnego zwięzłego uzasadnienia.

2)

prawidłowości oceny stanu technicznego przedmiotu tego audytu,

3)

racjonalności wskazanych rodzajów usprawnień
oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych przewidzianych do oceny za pomocą procedury optymalizacji, o której mowa w przepisach odrębnych,

§ 6. Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać
wykonanie weryfikacji audytu energetycznego podmiotom, które spełniają następujące warunki:

1)

kompletności sporządzonej

miotu tego audytu,

1)

odpowiednio

wykwalifikowaną kadrą:

a) z wyższym wykształceniem technicznym, w szczególności posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania, ekonomicznym lub w dziedzinie nauk ścisłych,
b) co najmniej z trzyletnią praktyką zawodową oraz
doświadczeniem i dorobkiem w zakresie wykonywania w szczególności ekspertyz, opinii, opracowań studialnych z dziedziny oszczędności
energii oraz szacowania kosztów inwestycji,

4) dokumentacji realizacji procedury wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
2. Weryfikator w oparciu o wszystkie audyty energetyczne, które uzyskały pozytywną ocenę weryfikacyjną, tworzy komputerową bazę danych pozwalającą na
przechowywanie i analizę danych z kart audytu,
w szczególności analizę statystyczną efektów uzyskiwanych z realizacji wybranego optymalnego wariantu
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

dysponują

2)

posiadają możliwości

techniczne wykonywania we-

ryfikacji.
§ 7. Bank Gospodarstwa Krajowego nie może zlecać

§ 4. 1. Postępowanie weryfikacyjne rozpoczyna się

z chwilą otrzymania i rejestracji przez weryfikatora audytu energetycznego.
2. Weryfikator w ramach wstępnego etapu postę
powania weryfikacyjnego, trwającego nie dłużej niż
siedem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania
audytu energetycznego, dokonuje oceny jego kompletności zgodnie z wymogami formalnymi, o których
mowa w przepisach odrębnych.

weryfikacji podmiotom mającym powiązania kapii umowy cywilnoprawne z producentami wyrobów budowlanych, z wykonawcami robót budowlanych orazz ich zrzeszeniami, a także wykonującymi audyty energetyczne.

tałowe

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w
7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw

Wewnętrznych

życie

po

upływie
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