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Procedura

• Wyznaczenie obszaru rewitalizacji

• Określenie relacji przestrzennych

• Ustalenie priorytetów w oparciu o:

– Analizę stosunków własnościowych

– Analizę SWOT

– Badania społeczne mieszkańców obszaru

– Możliwości finansowania

• Opracowanie planu działań

• Monitoring



www.urbenergy.eu

Przykład

http://www.urbenergy.eu/


Miasto - Piaseczno



Piaseczno – relacje przestrzenne
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Ustalenie priorytetów

https://nape.pl/pl/broszury-informacyjne

https://nape.pl/pl/broszury-informacyjne
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Jakie efekty dają przedsięwzięcia energooszczędne w 
budynkach?

⚫ Zmniejszenie kosztu ogrzewania i ciepłej wody:

− o12-17% jeżeli jest modernizowany tylko system grzewczy

− o 25-60% jeżeli jest realizowana kompleksowa 
termomodernizacja

− o 10-30% przy wprowadzeniu zarządzania energią

⚫ Zmniejszenie kosztu energii elektrycznej o 10-50% w wyniku 
modernizacji oświetlenia i napędów elektrycznych w budynkach

⚫ Jeżeli zrealizujemy łącznie termomodernizację z modernizacją 
urządzeń zużywających energię elektryczną, możemy 
zmniejszyć zużycie energii o ponad 60%, co nazywa się 
głęboką modernizacją energetyczną i daje dodatkowe 
preferencje w przypadku z korzystania z dofinansowań UE.
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Warunki techniczne (WT)

Minimalne wymagania1

NF15
2

2
Program budownictwa energooszczędnego NF 15 < 40 kWh/m2a

3
Program budownictwa energooszczędnego NF 40 < 15 kWh/m2a

NF40
3

Zapotrzebowanie na ciepło budynków (ogrzewanie) [ kWh/m2a]

w Polsce

Ustawa termomodernizacyjna - od 1998

Praktyka budowlana



Termomodernizacja budynków
wyzwala aktywność lokalnych społeczności

I je wzmacnia!





Charakterystyka obszaru

⚫ 4 rodzaje własności: wspólnoty mieszkaniowe, 
SM, miasto, prywatna

⚫ 26 budynków wielorodzinnych z lat 1961-1974, 
2000 mieszkańców, 1051 lokali, 40 000 m2

⚫ Na podstawie audytów energetycznych 
określono:

− potrzeby termomodernizacji o wartości 12,5 mln PLN

− oszczędności do uzyskania średnio 35,1%, 
wartościowo 0,63 mln PLN



Chcieliby:

• mieszkać na obszarze o dobrym dostępie do usług

• poprawić swoje warunki życia

• poprawić wizerunek osiedla

Preferencje mieszkańców

• Oczekują spełnienia tych pragnień przez Miasto

• Pilnie chcą poprawić bezpieczeństwo na Osiedlu

• Chcą być informowani o zamiarach urbanistycznych

• Potrzebują poprawy warunków wypoczynku
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dostępność usług

róznorodność oferty

usługowej

relacje sąsiedzkie

jakość usług

ogólna atrakcyjność osiedla

infrastruktura osiedla

bezpieczeństwo na osiedlu

estetyka osiedla

możliwość spędzania

wolnego czasu
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raczej niezadowolony zdecydowanie niezadowolony nie wiem



pracuje / uczy się
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ławek

koszy na śmieci

świetlic dla dzieci

miejsc / klubów dla młodzieży

zieleni, terenów zielonych

brak barier architektonicznych dla 
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miejsc / klubów dla osób powyżej 50 

roku życia 

kawiarenek internetowych

punktów usługowych

Mieszkańcy potrzebują



• 1. Sklep przyciągający agresywną 
młodzież

• 2. Śmietnik ogólnodostępny

• 3. Zakaz gry w piłkę

• 4. Ogródek jordanowski

• 5. Ogródki przydomowe

• 6. Niewłaściwy podział gruntów

• 7. Inicjatywy mieszkańców 
upiększające teren

• 8.Niewykorzystane powierzchnie w 
suterenach

• 9. Stare, szpecące garaże

• 10. Dewastacyjne parkowanie

• 11. Za mało śmietników

• 13. Budynki po termomodernizacji

• 14.Teren zdegradowany po starej 
kotłowni

Problemy - potencjały



Plan działań

• Termomodernizacja budynków

• Przeprojektowanie parkingów

• Przeprojektowanie gospodarki 
odpadami 

• Zintegrowanie terenu 
prywatnego z osiedlem

• Poprawić wyposażenie osiedla 
w małą infrastrukturę

• Zaprojektowanie 
nowoczesnego 
energooszczędne oświetlenia i 
monitoringu prewencyjnego

• Wykorzystanie suteren

• Wyregulowanie roślinność 

• Uwzględnienie potrzeb ludzi 
niepełnosprawnych

• Zarządzanie gospodarką 
odpadami

• Zarządzanie infrastrukturą 
podziemną

• Gospodarowanie zielenią

• Integracja międzypokoleniowa

• Zaangażowanie bezrobotnych do 
prac publicznych

• Włączanie ludzi starszych do życia 
społecznego (Uniwersytet 
trzeciego wieku, pomoc sąsiedzka)

• Poprawa informacji o życiu osiedla

• Działania edukacyjne nt. 
właściwego zarzadzania 
nieruchomościami

Projektowanie do inwestycji
Organizacja lub 
działania społeczne



Możliwości finansowania

⚫ Kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową 
(zmiany w toku):

− likwidacja ograniczenia premii do 2-letnich oszczędności w kosztach 
energii

− zwiększenie wysokości premii do 50% dla termomodernizacji budynków 
komunalnych i do 60% objętych ochroną konserwatorską

− w gminach znajdujących się w województwach, które przyjęły uchwały 
antysmogowe

⚫ Regionalne pożyczki termomodernizacyjne o 
obniżonym oprocentowaniu i ze wsparciem na 
przygotowanie z programu UE ELENA

⚫ Nowe instrumenty finansowo-realizacyjne

− Umowy o poprawę efektywności energetycznej z gwarancjami UE

− Kompleksowa Obsługa Inwestora (one-stop-shop)



Tomasz Makowski, Instrumenty wsparcia z Funduszu Termomodernizacji i Remontów BGK, 17.04.2018



Miasto przyjazne dla seniorów. Na podstawie P. Hollander Feldman

Cel nadrzędny
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O budynki należy dbać !



Dziękuję za uwagę!

Kontakt:

www.nape.pl

arajkiewicz@nape.pl

http://www.nape.pl/
mailto:arajkiewicz@nape.pl

