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Szanowni Państwo! 

Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej to produkt powszechnie znany. Tak przynajmniej uważa 
większość mieszkańców Krakowa ogrzewających swoje mieszkania ciepłem sieciowym.  

Czy rzeczywiście wiemy wszystko na temat możliwości wykorzystania ciepła sieciowego w 
gospodarstwie domowym?  

Zdecydowana większość użytkowników korzystająca z ciepła sieciowego zaspokaja przy jego 
pomocy jedynie potrzeby grzewcze. Odbiorcy ci korzystają z ciepła sieciowego przez kilka 
miesięcy w roku, nie zdając sobie sprawy z możliwości odbioru  
i wykorzystania ciepła sieciowego poza sezonem grzewczym. Sytuacja taka wynika  
z zaszłości historycznych. Pierwotne plany zaopatrzenia Krakowa w ciepło sieciowe nie 
przewidywały dostaw ciepła sieciowego w okresie letnim. Efektem tamtych założeń było 
zastosowanie w budownictwie wielorodzinnym indywidualnych gazowych podgrzewaczy jako 
całorocznego źródła  ciepłej wody użytkowej.  

Warunki się zmieniają. W nowych budynkach wielorodzinnych, wykorzystujących ciepło 
sieciowe do celów grzewczych, standardem jest centralnie przygotowywana ciepła woda 
użytkowa – otrzymywana w wyniku podgrzania wody wodociągowej ciepłem sieciowym.  

Pozostała do rozwiązania kwestia budynków wielorodzinnych, wybudowanych  
w drugiej połowie XX wieku, w których ciepłą wodę otrzymuje się podgrzewając wodę  
w indywidualnych podgrzewaczach gazowych. Dlaczego dziś rozwiązania te stanowią problem? 
Dlaczego tego problemu nie było przed laty?  

Podstawowa przyczyna dotyczy bezpieczeństwa użytkowników. Przed laty prawidłową 
wentylację w budynkach korzystających z gazowych podgrzewaczy wody zapewniała nieszczelna 
stolarka okienna. Wymiana okien, podyktowana dążeniem do zwiększenia efektywności 
energetycznej oraz względami estetycznymi, zakłóciła pracę systemów wentylacji grawitacyjnej. 
W okresie zimowym, a często również późną jesienią i wczesną wiosną, kiedy okna w 
mieszkaniach są szczelnie zamknięte, zaczyna brakować powietrza niezbędnego do całkowitego 
spalenia gazu. Brak ciągu kominowego powoduje, że produkty spalania, wśród nich tlenek 
węgla, pozostają w mieszkaniu. O tym, że tlenek węgla zabija, nie trzeba dziś nikogo 
przekonywać. Można próbować zmniejszyć zagrożenie montując np.  w oknach nawiewniki 
okienne czy kupując czujnik czadu, zmniejszamy prawdopodobieństwo zatrucia tlenkiem węgla. 
Musimy jednak pamiętać, że wszystkie urządzenia techniczne wymagają regularnych 
przeglądów i serwisowania. Nie możemy zapomnieć, że w mieszkaniu mamy gazowy 
podgrzewacz wody, którego niewłaściwa eksploatacja może spowodować poważne następstwa.  

Dodatkowo należy pamiętać, iż w niektórych budynkach może dojść jeszcze problem 
azbestu zastosowanego przy budowie starych przewodów kominowych, W przypadku 
zastąpienia dotychczasowych gazowych źródeł ciepłą wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej – 
zbędne kominy spalinowe są likwidowane poprzez zabunkrowane.  
Takie rozwiązanie jest nie tylko bezpieczne i proste do wykonania ale także dużo tańsze niż 
usuwanie azbestu z przewodów kominowych w sposób tradycyjny. Pamiętajmy usunięcie i 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest musi nastąpić do roku 2032. 

Inną przyczyną niechęci do urządzeń spalających gaz może być również brak stabilności cen 
tego surowca. Warto podkreślić, iż koszty podgrzania wody ciepłem sieciowym są 
porównywalne do kosztów gazu zużytego do podgrzania takiej samej ilości wody. Dodatkowo 
unikamy takich wydatków jak obligatoryjne przeglądy, usługi serwisowe i amortyzacja 
indywidualnego podgrzewacza wody. 
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Rozwiązaniem problemów jest c.w.u. z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wystarczy wykorzystać 
dostarczane do budynku ciepło i z jego udziałem przygotować ciepłą wodę użytkową. Proste 
techniki instalacyjne umożliwiają dostarczenie centralnie przygotowanej wody o stałej 
temperaturze do wszystkich punków czerpalnych w budynku bez konieczności przeprowadzenia 
gruntownych remontów czy pozbawiania mieszkańców ciepłej wody na okres kilku dni czy 
tygodni.  

Dla podjęcia decyzji o wyborze oferowanego rozwiązania konieczne jest posiadanie pełnej 
wiedzy o wszystkich aspektach tej możliwości. Niniejszy dokument skierowany jest do 
mieszkańców budynków wielorodzinnych, a jego celem jest prezentacja programu zastąpienia 
indywidualnych gazowych podgrzewaczy wody (w budynkach wielorodzinnych korzystających z 
ciepła sieciowego dla potrzeb grzewczych) instalacją centralnej ciepłej wody użytkowej. 

Koszt wykonania instalacji c.w.u. przypadający na jedno mieszkanie to kwota ok.  
ok. 4 500 zł. Tą kwotę należy pomniejszyć o dofinansowanie otrzymywane od dostawcy ciepła, 
wypłacane po zrealizowanej inwestycji. Oczywiście rozumiemy, że nikogo „na siłę” nie zmusimy 
do rezygnacji z tradycyjnego podgrzewania wody, ale pragniemy Państwa przekonać, że jest to 
jedyne dobre i bezpieczne rozwiązanie, które zapewni Państwu spokojne mieszkanie w 
budynkach, które liczą już po kilkadziesiąt lat.  

W dalszej części broszurki przekazujemy Państwu materiały opracowane przez CEZ Skawina 
S.A. na podstawie zdobytych doświadczeń i wiedzy w tym zakresie.  
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Historia Programu c.w.u. 

 

12 maja 2004 r. Elektrociepłownia Kraków S.A. (obecnie PGE Energia Ciepła S.A..), 

Elektrownia Skawina S.A. (obecnie CEZ Skawina S.A.) i MPEC S.A. w Krakowie, pod patronatem 

Prezydenta Miasta Krakowa podpisali porozumienie w sprawie zwiększenia dostaw ciepła na cele 

ciepłej wody użytkowej dla odbiorców systemu ciepłowniczego – w ramach programu „CIEPŁA 

WODA UŻYTKOWA”.  

Działając zgodnie z podpisanym porozumieniem Wytwórcy ciepła wraz z MPEC S.A.  

w zakresie rozwoju rynku ciepła sieciowego w Krakowie dążą do rozwoju rynku ciepłej wody 

użytkowej m.in. poprzez podpisywanie umów trójstronnych (MPEC S.A. – Wytwórca – Klient) – w 

ramach których PGE EC S.A. bądź CEZ Skawina S.A. zwracają część poniesionych nakładów na 

budowę instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej. 

 

 

Jakie są korzyści z „Programu ciepłej wody użytkowej”? 

 

• Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców (likwidacja piecyków gazowych). 

• Komfort użytkowania. 

• Pewność dostaw, niezawodność systemu. 

• Wpływ na środowisko – dzięki wykorzystaniu ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej 

emitowane jest, o co najmniej 20% mniej CO2 w porównaniu do wielkości emisji przy starym 

systemie przygotowania c.w.u. 
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Bezpieczeństwo 
 
 

Największe zagrożenia dla użytkowników urządzeń gazowych w istniejących budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych: 

• Pojawienie się tlenku węgla w atmosferze wskutek napływu do pomieszczenia spalin z 

urządzenia gazowego: 

– Jeżeli brakuje powietrza do spalania gazu może wystąpić spalanie niezupełne, co oznacza, że w 

spalinach znajdują się gazy palne. 

Zazwyczaj takim gazem palnym jest tlenek węgla (CO), zwany popularnie czadem. Jest to gaz tym 

bardziej groźny, że jest bezbarwny i bezwonny, a więc najczęściej dowiadujemy się o jego 

zadziałaniu, kiedy już jest za późno. Stężenie 0,2% tlenku węgla jest dawką śmiertelną. 

• Spadek koncentracji tlenu w atmosferze wskutek ograniczonego napływu powietrza do 

pomieszczenia (zła wentylacja): 
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– doszczelnienie mieszkań przez docieplenie oraz wymianę stolarki przez mieszkańców nie 

posiadającej stosownych rozwiązań (np. nawietrzaków) doprowadzających wymagane ilości 

powietrza do mieszkania. 

 Zagrożenie wybuchowe powodowane potencjalnymi nieszczelnościami instalacji gazowej, jak 

również samego piecyka: 

- pomimo okresowych przeglądów instalacji gazowej, zawsze występuje możliwość wystąpienia 

nieszczelności i niekontrolowany wyciek gazu, 

- niefachowo przeprowadzane przeglądy piecyków gazowych mogą również prowadzić do 

powstawanie nieszczelności instalacji gazowej. 

 

 

Ciepła woda użytkowa z ciepła sieciowego całkowicie eliminuje te zagrożenia dla zdrowia  
i życia lokatorów 

 
 
 
 
 

Niezawodność systemu 
 
 

Dzięki odpowiednim inwestycjom w rozwój infrastruktury ciepłowniczej Miasta Krakowa, 

posiadamy nowoczesny system produkcji i dystrybucji przygotowany do dostarczania ciepła przez 

cały rok. Gwarancję nieprzerwanych dostaw zapewnia ciągła praca źródeł oraz promienisto-

pierścieniowa budowa sieci ciepłowniczej, umożliwiająca, w przypadku konieczności 

przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych lub usunięcia awarii sieci, zmianę kierunku 

zasilania. 

Ścisłe przestrzeganie procedur eksploatacyjnych i remontowych, a także regularne 

przeglądy, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń wytwórczych i wszystkich elementów sieci 

ciepłowniczej, obniżają do minimum ryzyko wystąpienia awarii sieci. 

System ciepłowniczy Miasta pozwala na zaspokojenie obecnego i prognozowanego 

zapotrzebowania na energię cieplną. 
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Komfort użytkowania 
 
 

Przy zastosowaniu systemu podgrzewania wody ciepłem z miejskiej sieci, ciepła woda o 

stałej temperaturze dostarczana jest poprzez instalację wewnętrzną bezpośrednio do łazienki i 

kuchni. Dzięki temu nie tylko znikają wszystkie niedogodności związane  

z obsługą piecyka i kanałów spalinowych, ale również mieszkańcy zyskują dodatkową  przestrzeń 

po likwidacji dotychczasowych podgrzewaczy wody. 

Komfort użytkowania systemu podgrzania wody ciepłem sieciowym stwarza możliwości 

jednoczesnego korzystania z ciepłej wody przez wielu użytkowników (bez spadku temperatury). 

 
 
 

Koszty eksploatacji CWU 

 

Koszt podgrzania 1m3 wody ciepłem dostarczonym z sieci ciepłowniczej zależy od: 

• Intensywności zużycia c.w.u. 

• Izolacji przewodów rozprowadzających ciepłą wodę użytkową. 

• Zastosowania cyrkulacji. 

• Prawidłowego doboru wielkości urządzeń przygotowujących c.w.u. 

• Stanu technicznego urządzeń, w którym się znajdują. 

 

Dzięki rezygnacji z gazowych/elektrycznych podgrzewaczy dodatkowo nie ponosimy poniższych 

kosztów, takich jak: 

• Utrzymanie kominów spalinowych oraz wewnętrznej instalacji gazowej w łazience 

(przeglądy kominiarskie, czyszczenie kominów spalinowych, badanie szczelności instalacji 

gazowych). 

• Przeglądy serwisowe i naprawy piecyka. 

• Amortyzacja piecyka gazowego. 
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Koszty inwestycji CWU 
 
 

Czynniki wpływające na koszty realizacji inwestycji polegającej na zastąpieniu piecyka gazowego 

ciepłem sieciowym: 

 
• Materiały i robocizna (technologia oraz planowany zakres prac). 

• Rozwiązanie techniczne. 

• Struktura budynku. 

• Źródła finansowania. 
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Harmonogram inwestycji 

 

Szczegółowy harmonogram prac zależy zawsze od specyfiki przedsięwzięcia. 

Poniżej zaprezentowano przykładowy harmonogram realizacji inwestycji polegającej na 

zastąpieniu piecyka gazowego ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Podlega on często 

modyfikacjom polegającym na przesuwaniu niektórych etapów, tak aby skracać całkowity czas 

trwania modernizacji. Jednakże w bezpiecznym wariancie należy zakładać, że od momentu 

podjęcia prze mieszkańców decyzji o realizacji inwestycji do jej przekazania do eksploatacji zajmuje 

to około 10 miesięcy. 
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1. POSTĘPOWANIE WSTĘPNE

Zapytanie

Oferta

Zamknięcie postępowania

Ustalenia źródeł finansowania

Decyzja

2.PROJEKTOWANIE

Projekt przyłącza

Projekt węzła cieplnego

Projekt instalacji

3. KONTRAKTOWANIE

Umowa tróstronna

4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Wybór wykonawcy

Zgłoszenie prac budowlanych

5. REALIZACJA INWESTYCJI

Budowa przyłącza (jeżeli jest potrzeba)

Modernizacja/rozbudowa/wymiana węzła ciepłnego

Wykonanie instalacji wewnętrznej

Uruchomienie, regulacja, przekazanie do eksploatacji

6. ZAMKNIĘCIE I ROZLICZENIE INWESTYCJI

Protokoły odbiorowe

ZADANIE
MIESIĄC

I X
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Sposoby prowadzenia instalacji wewnętrznej 

 

METODA KOMINOWA 

 

Piony cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej prowadzone w kominach spalinowych, zwolnionych po 
likwidacji piecyków gazowych. 
Montaż instalacji krok po kroku: 

• Montaż poziomych odcinków instalacji w piwnicy. 
• Demontaż starego piecyka gazowego. 
• Likwidacja instalacji gazowej do łazienki. 
• Wykonanie otworu w ścianie wielkości ok. 20 x 30 cm – dostęp do komina spalinowego. 
• Budowa nowej instalacji pionowej w kominie spalinowym. 
• Zamontowanie nowej instalacji c.w.u. w mieszkaniu wraz z wodomierzem i zaworem 

odcinającym. 
• Połączenie nowej instalacji c.w.u. z instalacją istniejącą już w mieszkaniu. 
• Uruchomienie c.w.u. w mieszkaniu. 
• Zamurowanie otworu do komina spalinowego. 
• Montaż szafki z zaworami i wodomierzem. 
• Prace wykończeniowe (m. in. zaślepienie komina spalinowego).  

 

Zdjęcia przed, w trakcie montażu i po wykonaniu instalacji c.w.u. w mieszkaniu. 
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METODA KORYTARZOWA 
 
Piony ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji prowadzone po klatkach schodowych, skąd później na 
każdym piętrze jest doprowadzona ciepła woda użytkowa. 
                      
 
          
Montaż instalacji krok po kroku: 

• Montaż poziomych odcinków instalacji w piwnicy 
• Demontaż starego piecyka gazowego. 
• Likwidacja instalacji gazowej do łazienki. 
• Przygotowanie trasy przebiegu nowej instalacji pionowej na klatce i poziomej do mieszkań 

(wykonanie niezbędnych otworów). 
• Budowa nowej instalacji c.w.u. - pionowej i poziomej do mieszkań  
• Umieszczenie w ścianie korytarza szafki z zaworami i wodomierzem. 
• Połączenie nowej instalacji c.w.u. z instalacją istniejącą już w mieszkaniu. 
• Uruchomienie c.w.u. w mieszkaniu. 
• Prace wykończeniowe ( m. in. zaślepienie komina spalinowego). 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
        



13 

 
 

Na podstawie podpisanej w dniu 13.12.2021 roku umowy kompleksowej 
Elektrownia CEZ Skawina S.A. oferuje wsparcie finansowe: 
 
dofinansowanie wydatków poniesionych na budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody 
użytkowej w wysokości 200 zł/1kW maksymalnej mocy godzinowej dla potrzeb c.w.u. 
 

 

 
 

SYSTEM 
KOMINOWY 

SYSTEM 
KORYTARZOWY 

• Wymaga zgody wszystkich mieszkańców w danym pionie 
mieszkań i jednocześnie sam montaż instalacji wymaga 
obecności wszystkich mieszkańców pionu w dniu montażu. 

• Koszty prac budowlanych są wyższe w porównaniu do 
systemu korytarzowego ze względu na większą liczbę 
pionów oraz pionów cyrkulacyjnych. 

• Nieco wyższe koszty eksploatacyjne w porównaniu do 
systemu korytarzowego ze względu większa ilość pionów i 
cyrkulacji. 

• Trudniejszy dostęp w przypadku usterek (poszukiwanie 
źródła) oraz późniejsze usuwanie jej wiąże się z rozkuwaniem 
ściany) w łazience lub pokoju.  

• Wodomierz znajduje się poza mieszkaniem  łatwiej 
odczytywać i wymieniać go bez wchodzenia do 
mieszkania. 

• Znacznie mniejsza ingerencja w łazience podczas 
montażu, wymaga jednak przeprowadzenia 
instalacji  w innych pomieszczeniach ze względu na 
konieczność połączenia z pionem cyrkulacyjnym na 
klatce schodowej. 

• Wszelkie prace związane z wykonywaniem pionów 
wodnych zlokalizowane są poza mieszkaniem. 

• Łatwość kontroli ewentualnych usterek czy napraw. 
• Podłączenie mieszkania do instalacji w dowolnym  

momencie. 
 

Mocne i słabe strony 
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Ciepło przez cały rok – nowa usługa 
 
 

Ciepło przez cały rok to usługa polegająca na automatycznym rozpoczęciu i zakończeniu 
ogrzewania niezależnie od pory roku.  
Automatyka pogodowa steruje całym procesem dostarczania ciepła i uruchamia lub wstrzymuje 
dostawę ciepła przy wystąpieniu zewnętrznych temperatur progowych określonych wcześniej 
przez Zarządcę lub Administratora dla każdego budynku. 
 
 
Kto może skorzystać? 
 
Właściciele lub zarządcy obiektów korzystających z całorocznej dostawy ciepła na potrzeby c.w.u. 
wyposażonych w indywidualne węzły z automatyką pogodową umożliwiającą zaprogramowanie 
temperatury przy której nastąpi włączenie/wyłączenie instalacji zgodnie z oczekiwaniami klienta.  
 
 
Jakie są koszty usługi? 
 

• Uruchomienie usługi jest bezpłatne. 

• Opłaty naliczane są tylko za faktycznie dostarczone ciepło. Dla przykładowego mieszkania o 
powierzchni 50 m2 dodatkowy koszt tego rozwiązania stanowi około od 2 do 30 zł/rok.  

 

Główne zalety usługi „Ciepło przez cały rok”  

• Komfort termiczny mieszkańców w okresach przejściowych, wiosną i jesienią  
• Pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. 
• Korzystny wpływ na stan techniczny budynku-brak zawilgocenia łazienek. 
• Brak konieczności dogrzewania mieszkań, np. grzejnik elektryczny czy kuchenka gazowa. 

 
 
Rozumiemy, że niniejsza broszurka nie odpowiada na wszystkie pytania jakie mogły się 

pojawić, dlatego też w przypadku dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt  
z działem technicznym Spółdzielni. Istnieje również możliwość zorganizowania spotkania  
z przedstawicielami Wytwórcy ciepła, w celu wyjaśnienia wątpliwości i odpowiedzi na Państwa 
pytania. 
 
 
 

Dziękujemy Państwu za zaznajomienie się z niniejszym informatorem. 


