
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. 

Poz. 1405 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I RO ZWOJU
1) 

z dnia 24 sierpnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu 

remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa 

Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 712) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfika-

cji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, 

którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów (Dz. U. Nr 43, poz. 347) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kompletności dokumentów i prawidłowości kalkulacji planowanych kosztów robót budowlanych, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „rozporządzeniem dotyczą-

cym audytów”;”; 

2) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) prawidłowości kalkulacji wartości wskaźnika EK, przez który rozumie się wartość wskaźnika E, o którym mo-

wa w ustawie, określającego roczne zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku 

w sezonie grzewczym na jednostkę powierzchni wyrażoną w kWh/(m
2
 ⋅ rok), obliczonego zgodnie z przepisa-

mi wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budyn-

ków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151);”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak 

 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 
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