
Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r.

Poz. 45

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 3 stycznia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku 
i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową  

oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charaktery-
styki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytko-
wą oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240) wprowa-
dza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa ogłasza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej obowiązujące bazy danych klimatycznych, 
o których mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 6 ust. 3.”;

2) w załączniku nr 6 pkt 3.2.11 otrzymuje brzmienie:

„3.2.11. Zbiór danych klimatycznych

Niezbędne dane klimatyczne:
●  Średnia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego [°C],
●  Średnie wartości promieniowania słonecznego padającego na powierzchnie o różnej orientacji, pod różnym

kątem [W/m2].
Wartości powyższe wyznaczane są w oparciu o dostępne dane godzinowe.

Obowiązujące bazy danych klimatycznych są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa obsłu-
gującego ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa, zgodnie z procedurami zawartymi w PN-EN ISO 15927-4. Dane te powinny zawierać co najmniej:

●  Temperaturę termometru suchego,
●  Natężenie promieniowania słonecznego bezpośredniego i rozproszonego na powierzchnię poziomą,
●  Wilgotność względną, zawartość wilgoci w powietrzu lub temperaturę termometru mokrego,
●  Prędkość wiatru zmierzoną na wysokości 10 m.

Dodatkowo konieczna jest znajomość długości i szerokości geograficznej oraz wysokości położenia stacji meteorolo-
gicznej oraz dzień tygodnia początku roku (1 stycznia). Metody obliczeń i prezentacji danych klimatycznych zawarte są 
w PN-EN ISO 15927-1.”.

1)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U.
Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551,
Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256.
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak




