Wymagania w zakresie kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.
W oparciu o:
Wyciąg z Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków ze zmianami.
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1498, z 2018 r. poz. 138.
Rozdział 3
Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach
Art. 23.
1. Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:
1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem
efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy
cieplnej ponad 100 kW,
c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej
zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.
2. Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów
oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.
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3. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej
takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.
Art. 24.
1. Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która
posiada:
1) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
2) kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa wpisuje osobę spełniającą wymagania, o których mowa w ust. 1, na jej wniosek, do
wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2.
•
•
•

Dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, wprowadzająca m.in.
obowiązek kontroli efektywności energetycznej kotłów.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, ze zmianami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów
protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

