
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Modelowe rozwiązanie – budynek wielorodzinny – 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości 

położonej w Krosnowicach 

 

Przedmiot: 

Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli 

nieruchomości położonej w Krosnowicach przy ul. Fabrycznej 30 – ograniczenie niskiej 

emisji, poprawa efektywności energetycznej obiektu.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

I. Budynki – charakterystyka stanu istniejącego, zrealizowanych inwestycji: 

 

1. Ilość i typ posiadanych obiektów:  

Wspólnota Mieszkaniowa posiada jeden budynek, mieszkalny, wielorodzinny. 

Obiekt zbudowany jest w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne wykonane są jako 

murowane, z cegły pełnej i cegły kratówki. Budynek jest częściowo podpiwniczony 

i posiada 3 kondygnacje nadziemne, 4 klatki schodowe zewnętrzne. Stropodach nad 

mieszkaniami wentylowany płaski o niewielkim nachyleniu połaci, z warstwą izolacji w 

postaci styropianu o grubości 5 cm. Stropodach nad klatkami schodowymi 

niewentylowany. 

Budynek zasilany jest w ciepło do celów ogrzewania pomieszczeń z lokalnej 

kotłowni węglowej (kocioł na miał węglowy z podajnikiem tłokowym). Ciepła woda 

użytkowa przygotowywana jest indywidualnie w lokalach mieszkalnych 

z wykorzystaniem podgrzewaczy elektrycznych. 

 

2. Adres budynku: ul. Fabryczna 30, 57-362 Krosnowice 

 

3. Rok budowy: lata 80 

 

4. Dane szczegółowe budynku: 

 powierzchnia zabudowy: 1 655 m2, 

 liczba lokali mieszkalnych: 90,  

 powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 3 314 m2, 

 powierzchnia ogrzewana: 3 799 m2, 

 liczba mieszkańców: 100. 

 

5. Przeprowadzone działania termomodernizacyjne: 

W budynku nie przeprowadzano dotychczas żadnych działań 

termomodernizacyjnych związanych z docieplaniem przegród zewnętrznych. Ściany są 

w złym stanie technicznym. 

W pojedynczych lokalach mieszkalnych wymienione zostały okna drewniane, 

krosnowe na okna szczelne. Udział wymienionych okien nie przekracza jednak 10%.  

 

 

6. Przeprowadzone modernizacje instalacji wewnętrznych w budynkach: 

W budynku nie przeprowadzano dotychczas żadnych modernizacji instalacji 

wewnętrznych. Funkcjonująca instalacja grzewcza wymaga kompleksowej 

modernizacji.  

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. Lokalizacja, zdjęcia obiektu 

 

 
Lokalizacja budynku – Gmina Kłodzko, miejscowość Krosnowice, ul. Fabryczna 30 

 

 
Widok elewacji południowej 

 

8. Sposób ogrzewania budynku: 

Budynek przed planowaną inwestycją był zasilany z lokalnej kotłowni węglowej 

wyposażonej w kocioł typu KTM z podajnikiem tłokowym.  

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. Informacje o węźle cieplnym: 

Na terenie Gminy wiejskiej Kłodzko nie ma systemu ciepłowniczego.  

 

II. Budynek – nowe inwestycje: 

 

Wspólnota Mieszkaniowa planuje w ramach działań termomodernizacyjnych 

ocieplić ściany zewnętrzne oraz stropodachy, wymienić okna i drzwi, zlikwidować 

przeszklenia ze szkła zbrojonego na klatkach schodowych poprzez ich częściowe 

zamurowanie i montaż okien szczelnych oraz kompleksowo zmodernizować systemy 

grzewcze. 

Dodatkowo planuje się budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy do 

2 kWp. Generowana tu energia elektryczna ma pokrywać potrzeby oświetlenia części 

wspólnych budynku. Przewidywana jest również modernizacja oświetlenia 

wewnętrznego, wbudowanego części wspólnych polegającą na wymianie opraw ze 

źródłami w postaci żarówek tradycyjnych i halogenowych na oprawy ze źródłami LED. 

Łączna liczba opraw przewidziana do wymiany wynosi 48 szt. 

W zakresie modernizacji źródeł ciepła i instalacji grzewczych Wspólnota 

przystępuje do: 

 likwidacji kotłowni węglowej i budowę nowej kotłowni zasilanej gazem ziemnym, 

z kotłami kondensacyjnymi; 

 budowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku, z grzejnikami 

dostosowanymi do współpracy z kotłami kondensacyjnymi. Instalacja będzie 

wyposażona w automatykę, zawory termostatyczne; 

 likwidacji podgrzewaczy elektrycznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej 

w lokalach mieszkalnych i budowy centralnego systemu przygotowania c.w.u. 

z wykorzystaniem powietrznych pomp ciepła, jako źródła zasilającego instalację.  

 

Przedstawione plany inwestycyjne wpisują się w uchwalony w lutym 2016 roku 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłodzko”. Uzyskane oszczędności energii 

pociągną za sobą obniżenie emisji gazów cieplarnianych, ale przede wszystkim będą 

miały bezpośredni efekt lokalny i wpływ na jakość życia mieszkańców poprzez 

praktyczną likwidację niskiej emisji ze źródła ciepła na węgiel kamienny.  

Nastąpi tu likwidacja emisji pyłów, dwutlenku siarki oraz benzo(a)pirenu. 

Dodatkowym efektem będzie poprawa komfortu cieplnego w budynku oraz znacząca 

poprawa jego stanu technicznego.  

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

III. Właściciel budynku/ów – dane wspólnoty mieszkaniowej: 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach przy 

ul. Fabrycznej 30 

Adres Wspólnoty: ul. Fabryczna 30, 57-362 Krosnowice 

REGON: 365369656, 

NIP: 8831860821 

 

 

 


