
Co wy brać?

Na le ży wy ko nać in dy wi du al nie
prze li cze nie kosz tów in we sty cyj nych
i eks plo ata cyj nych oraz spraw dzić bi -
lans, czy pie nią dze za in we sto wa ne w
urzą dze nie zwró cą się nam w cza sie
je go ży wot no ści.

Ko lej ny te mat - co skła da się na
kosz ty eks plo ata cji róż nych urzą dzeń
grzej nych? Czy tyl ko zu ży cie no śni ka
ener gii? Nie tyl ko, gdyż bę dą to, za -
leż nie od źró dła ener gii, na stę pu ją ce
czyn ni ki:
l abo na ment (w tym za war te kosz ty
prze sy ła nia ener gii dla prą du i ga zu
ziem ne go),
l kosz ty trans por tu (dla pa liw sta łych
i płyn nych),
l koszt ser wi su (prze glą dów tech -
nicz nych) i na praw,
l kosz ty amor ty za cji.

Jak wi dać, nie by ło by rze tel ne po -
rów ny wa nie kosz tów eks plo ata cji,
bio rąc pod uwa gę tyl ko sa mo zu ży cie
róż nych pa liw. Jest o wie le wię cej
czyn ni ków wpły wa ją cych na osta tecz -
ny wie lo let ni koszt eks plo ata cji sys te -
mu grzej ne go w na szym do mu. Nie
chcę się tu taj spe cjal nie nad tym roz -
wo dzić, gdyż nie te go do ty czy mój ar -
ty kuł. Po dam jed nak dla zo bra zo wa -
nia spra wy wpływ kosz tów eks plo ata -
cji, po rów nu jąc je den z czyn ni ków
wy żej wy mie nio ny, któ ry jest nie do
pod wa że nia i za wsze jest uwzględ nio -
ny na fak tu rze, któ rą do sta je my. Wia -
do mo, że in ne ww. czyn ni ki są zmien -
ne i za leż ne od wie lu kwe stii, acz kol -
wiek też istot ne. Po rów nam opła tę
abo na men to wą na li cza ną za ener gię
elek trycz ną i za gaz ziem ny. Obec ne
staw ki tyl ko sa me go abo na men tu dla
użyt kow ni ka pry wat ne go wy no szą:
dla ga zu - po nad 70 zł/mie siąc, czy li
ok. 900 zł rocz nie. Dla po rów na nia
abo na ment za uży wa nie ener gii elek -
trycz nej w wy da niu dwu ta ry fo wym,
o któ rym jest mo wa w ar ty ku le, to
kwo ta tyl ko ok. 16 zł/ mie siąc, czy li
ok. 200 zł rocz nie. Już na sa mym abo -
na men cie ma my oszczęd ność 700 zł.
To szo ku ją ce, ale praw dzi we. Po dob -
nie bę dzie, gdy prze li czy my po zo sta -
łe kosz ty eks plo ata cyj ne ww. 

In we sty cja w izo la cję

Obie ca łem, że wró cę do te ma tu
wcze śniej nie do koń czo ne go, a wspo -
mnia ne go w tym ar ty ku le. Cho dzi o

zmia nę na sze go spo so bu my śle nia,
aby in we sto wać nie w sys te my grzej -
ne, a w sys te my izo la cji ter micz nej
bu dyn ków. Te mat jest bar dzo waż ny,
gdyż raz za in we sto wa ne, mi mo że
więk sze pie nią dze, bę dą nam się każ -
de go ro ku zwra ca ły w po sta ci niż -
szych kosz tów eks plo ata cyj nych. War -
to się nad tym po waż nie za sta no wić

przy wciąż ro sną cych kosz tach róż -
nych no śni ków ener gii.

W do bie, gdy wpro wa dzi li śmy świa -
do mie od ro ku 2009 cer ty fi ka ty ener -
ge tycz ne, któ rych ce lem jest m.in.
po pra wa izo la cji ter micz nej ca łe go
bu dyn ku, sto so wa nia wen ty la cji z od -
zy skiem cie pła i, w przy szło ści, bu do -
wa nia do mów pa syw nych, śmiem
twier dzić, że na sza przy szłość le ży nie
w do bie ra niu ko tłów na róż ne pa li wa
czy też w bar dzo dro gich pom pach
cie pła, lecz w wy ko rzy sta niu tyl ko i

wy łącz nie ener gii elek trycz nej, ja ko
czyn ni ka ogól nie do stęp ne go, eko lo -
gicz ne go (fil try sto so wa ne przez za -
kła dy ener ge tycz ne i cie płow ni cze
ogra ni cza ją zna czą co emi sję spa lin).
Na dzień dzi siej szy dla do mu pa syw -
ne go o po wierzch ni 130 m2 za pła ci li -
by śmy, przy wy ko rzy sta niu ta ry fy noc -
nej (ce na wy no si śred nio ok. 30 gor -
szy za 1 kWh) nie wię cej niż 585 zł
rocz nie! Ktoś po wie - ale dom pa syw -
ny to du że kosz ty. To praw da, trze ba
za in we sto wać na dzień dzi siej szy ok.
15-30% wię cej, niż bu du jąc tra dy cyj -
nie, lecz uwa żam, że przy sta le ro sną -
cych ce nach no śni ków ener gii te
kosz ty in we sty cyj ne szyb ko się nam
zwró cą, tym bar dziej że Po lak nie bu -
du je do mu na jed no po ko le nie. Już

te raz trze ba so bie za dać py ta nie - czy
nie war to pie nię dzy, któ re mie li by -
śmy za in we sto wać w sys te my grzej ne,
prze zna czyć na do brą izo la cję ter -
micz ną do mu i sys tem wen ty la cji z
od zy skiem cie pła? Na wet je śli nie
stwo rzy my do mu pa syw ne go (dzię ki
cze mu je go koszt in we sty cyj ny bę -
dzie znacz nie niż szy), lecz mi mo to z

do brą izo la cją ter micz ną, z do brą
wen ty la cją, i na sze kosz ty eks plo ata -
cyj ne bę dą na wet dwu krot nie więk -
sze niż w do mu pa syw nym, to i tak
koszt eks plo ata cyj ny wy nie sie nas tyl -
ko ok. 1200 zł/rok dla po da ne go do -
mu o po wierzch ni 130 m2. Ma my przy
tym pe łen kom fort miesz ka nia w do -
mu z do brą wy mia ną po wie trza,
wszyst ko jest ste ro wa ne au to ma tycz -
nie i ko rzy sta my wy łącz nie z ogól nie
do stęp nej ener gii elek trycz nej. Czy
nie war to o tym po my śleć? 

Ktoś po wie - a jak za bio rą mi prąd?
Wte dy też nie bę dą dzia ła ły żad ne
obec nie pro du ko wa ne ko tły, gdyż
wszyst kie są uza leż nio ne od za si la nia
ener gią elek trycz ną. Pa mię taj my też,
że sto su jąc grzej ni ki aku mu la cyj ne
elek trycz ne, ma my zgro ma dzo ną
ener gię ciepl ną na wy pa dek chwi lo -
wych za ni ków prą du, któ re po zwo lą
nam miesz kać kom for to wo przez co
naj mniej pół dnia. Osta tecz nie mo że -
my mieć do dat ko wo urzą dze nie słu -
żą ce do ce lo wo ja ko atrak cja w po sta ci
wkła du ko min ko we go opa la ne go
drew nem i za wsze z nie go sko rzy stać,
gdy po czu je my dys kom fort ciepl ny z
po wo du cza so we go za ni ku na pię cia. 
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