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1) Zakres prac termomodernizacyjnych wynikać musi z wykonanego audytu 

energetycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego  

oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny 

opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.  

2) Projekty z zakresu termomodernizacji obiektów budowlanych muszą być prowadzone 

zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę 
konieczność dbałości o cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz różne 

formy ochrony przyrody, należy zwracać szczególną uwagę na działania polegające  

na organizacji dostaw, lokalizację i organizację placu magazynowego budowy oraz 

prace prowadzone na strychach/stropodachach. Prace budowlane należy prowadzić  
z uwzględnieniem, między innymi, potrzeb i biologii nietoperzy i jerzyków. Wszelkie 

prace ograniczające dostęp danego gatunku do miejsc jego regularnego występowania  

i rozrodu należy traktować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień. Wszelkich 

informacji w tym zakresie udzielają przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony 

Środowiska.  

3) Wartości współczynnika przenikania ciepła U poszczególnych przegród budowlanych 

nie mogą być wyższe od wartości maksymalnej określonych w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (wraz z późniejszymi zmianami) w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

4) Wymaga się, aby w wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych 

obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło (tj. roczne obliczeniowe zużycie energii  

do ogrzewania budynków) uległo zmniejszeniu w stosunku do stanu pierwotnego  

o minimum 30 % dla całego przedsięwzięcia.  

5) W przypadku przedsięwzięć rozpoczętych przed ogłoszeniem Konkursu, dla których 

optymalny zakres rzeczowy prac termomodernizacyjnych został określony na 

podstawie audytów energetycznych wykonanych od 01.01.2005 r. do 19.03.2009 r. tj.  

do ostatniego dnia przed wejściem w życie nowych przepisów dotyczących 

sporządzania audytu energetycznego (Dz. U. 2009 r. Nr 43, poz. 346), dopuszcza się 
możliwość przedłożenia z wnioskiem, audytu energetycznego, wykonanego w oparciu 

o obowiązujące wówczas przepisy. 

W takim przypadku wymagane jest jednak skorygowanie audytów energetycznych  

w zakresie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania przed i po modernizacji, 

które powinno być obliczone w oparciu o obowiązujące na dzień opracowania wniosku 

przepisy i normy. Korekty do audytów należy przedłożyć w formie stosownego 

aneksu/erraty 

do audytu.  
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O ile zmiany przepisów i norm nie będą miały wpływu na zapotrzebowania na energię,  
o których mowa powyżej, należy przedstawić stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

6) Pozostałe dane dotyczące przedsięwzięcia, niezbędne do wyliczenia wartości DGC,  

tj. koszt całkowity i koszty eksploatacyjne, zostaną przyjęte zgodnie z wnioskiem  

oraz załącznikiem ekologiczno-technicznym. 

7) Wymagania dotyczące ochrony ptaków i nietoperzy określa załącznik 3 do programu 

priorytetowego „Standardy montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy jako element 

prac dociepleniowych”. 

 


