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Finansowanie projektu 

Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,  

w ramach Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 

Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii 

Poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Północny 

85 % 
DOTACJI 
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O jaki rodzaj instalacji OZE będzie 
można się ubiegać? 

• Kolektory słoneczne – służące do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) 

 

• Instalacje fotowoltaiczne – produkujące 
energię elektryczną na potrzeby własne 
gospodarstwa domowego 
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Gdzie montowane są instalacje? 
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Przeznaczony pod instalację fragment dachu musi być skierowany  
w kierunku południowym, południowo-wschodnim, ewentualnie 
południowo – zachodnim 

PÓŁNOC 

POŁUDNIE 

ZACHÓD WSCHÓD 

POŁUDNIOWY-ZACHÓD POŁUDNIOWY-WSCHÓD 



Kolektory słoneczne 
• Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody 

w celach użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu 
energii słonecznej.  

• Instalacja kolektorów słonecznych składa się z kolektorów słonecznych 
tzw.  solarów o powierzchni od 2-3 m2 i wadze 37-55 kg (kolektor pusty), 
stacji napełniającej, pomp, przewodów rurowych w otulinie, naczynia 
wzbiorczego, zasobnika na ciepłą wodę od 200-400 l. 
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Kolektory słoneczne 
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Szacunkowe zużycie c.w.u. wynosi 50 l/osobę 

Kolektor słoneczny podgrzewa ~ 100 l wody 

Wielkość instalacji podgrzewającej 200 l ~ 4 m2 



Kolektory słoneczne 
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Średnie pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę 
użytkową. 

90% 

10% 

OKRES WIOSENNO-LETNI 

KOLEKTORY SŁONECZNE

KONWENCJONALNE ŹRÓDŁO ENERGII

60% 

40% 

W CIĄGU CAŁEGO ROKU 



Kolektory słoneczne 
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ZALETY 

Niskie koszty eksploatacji  
(roczny przegląd – ok. 100 zł, 

wymiana glikolu raz na 5 lat –  

ok. 250 zł) 

Żywotność ok. 25 lat 

Brak możliwości przegrzania – 
sterownik kontroluje temperaturę, 
w razie potrzeby odwraca obieg 

glikolu 

Jeden słoneczny dzień gwarantuje 
utrzymanie ciepła w zasobniku na 

kolejne dwa dni 

WADY 

Duży rozmiar zbiornika na wodę – 
400 l zbiornik ma wymiary ok. 

80x170 cm 

Konieczność dogrzewania wody 
przez tradycyjne źródło przy 
dłuższym okresie niepogody 



Instalacja fotowoltaiczna 
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• Panele fotowoltaiczne służą do produkcji energii 
elektrycznej tylko na potrzeby własne gospodarstwa 
domowego. 

• Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli 
fotowoltaicznych, inwertera (falownika), konstrukcji nośnej 
do montażu urządzenia na dachu budynku, okablowania, 
osprzętu instalacyjnego.  



Instalacja fotowoltaiczna 

10 

• Skomplikowany dach uniemożliwia montaż 
efektywnej instalacji fotowoltaicznej. 

• Dobrze zaprojektowany dach to gwarancja 
wysokich uzysków energii i instalacji. 

 



250 W 250 W 

250 W 250 W 

Instalacja fotowoltaiczna 
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Panel fotowoltaiczny o mocy 1 kW ~ 1000 kWh/rok 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kW ~ 8 m2 



Instalacja fotowoltaiczna 
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Panele fotowoltaiczne zaspokajają 30% - 40% 
pokrycia zapotrzebowania energię rocznie. 



Instalacja fotowoltaiczna 
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ZALETY 

Bardzo niskie koszty eksploatacji  
(roczny przegląd – ok. 100 zł) 

wydajność ok. 25 lat 

Instalacja działa przez cały rok 

WADY 

Duża powierzchnia dachu 
potrzebna na instalację 

Konieczność pobierania prądu  
z sieci przy gorszej pogodzie 

Duży koszt instalacji 

Niekorzystne warunki  
„odsprzedaży” prądu 

Ciągle zmieniające się w Polsce 
przepisy związane z energetyką 



Ile to będzie kosztować? 
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Rodzaj instalacji 

Szacunkowy 
koszty 

inwestycji  bez 
dotacji (netto) 

dotacja do 
85% 

podatek VAT 
8% (instalacja 

na dachu 
budynku lub  

w obrysie 
budynku) 

Koszt 
mieszkańca 

podatek VAT 
23% 

(instalacja na 
gruncie lub 
dachu poza 
obrębem 
budynku) 

koszt 
mieszkańca 

Kolektory 
słoneczne 

200 l 9 000,00 zł 7 650,00 zł 720,00 zł 2 070,00 zł 2 070,00 zł 3 420,00 zł 

300 l 10 000,00 zł 8 500,00 zł 800,00 zł 2 300,00 zł 2 300,00 zł 3 800,00 zł 

400 l 12 000,00 zł 10 200,00 zł 960,00 zł 2 760,00 zł 2 760,00 zł 4 560,00 zł 

Instalacje 
fotowoltaiczne 

2 kW 13 000,00 zł 11 050,00 zł 1 040,00 zł 2 990,00 zł 2 990,00 zł 4 940,00 zł 

3 kW 19 000,00 zł 16 150,00 zł 1 520,00 zł 4 370,00 zł 4 370,00 zł 7 220,00 zł 

4 kW 25 000,00 zł 21 250,00 zł 2 000,00 zł 5 750,00 zł 5 750,00 zł 9 500,00 zł 

Stawki podatku VAT podane zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku  
z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT dla robot budowalnych 



Kto może brać udział w projekcie? 

• osoby posiadające PRAWO WŁASNOŚCI 
lub WSPÓŁWŁASNOŚCI do BUDYNKU 
MIESZKALNEGO 

• w przypadku współwłasności konieczna 
jest zgoda wszystkich współwłaścicieli 
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Jakie warunki należy spełnić? 

• niezaleganie z podatkami i opłatami na 
rzecz Gminy, 

• budynek musi być oddany do użytku, 

• budynek mieszkalny musi znajdować się 
na terenie Gminy Starcza, 

• nie montuje się instalacji  
na dachu pokrytym eternitem 
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Jakie dane i po co podajemy  
w deklarcjach? 

• Dane osobowe wnioskodawcy – imię i nazwisko, adres instalacji, 
numer telefonu 

• Numer działki, na której znajduje się budynek 

• Dane dotyczące budynku – m.in. informacje na temat dachu, ilość 
zużywanej wody i energii elektrycznej, obecny sposób ogrzewania 
c.w.u., liczba zameldowanych/zamieszkujących budynek osób 

 

ROZPATRYWANE SĄ TYLKO KOMPLETNIE UZUPEŁNIONE 
ANKIETY, Z PODANYMI WSZYSTKIMI INFORMACJAMI  
I ZŁOŻONYMI PODPISAMI 
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Jakie dane i po co podajemy  
w ankietach? 
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Kąt nachylenia połaci dachowej 



Jakie dane i po co podajemy  
w ankietach? 
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Moc przyłączeniowa budynku i ilośd faz 



Jak będzie przebiegał cały proces? 

• 3 - 5 kwiecień 2017 r – nabór deklaracji, 

• kwiecień 2017 r. – weryfikacje terenowe, 

• podpisywanie Umów – PV 18 - 21 kwiecień  

• 28 kwiecień 2017 r. – złożenie wniosku do 
RPO, 

• listopad 2017 r. – przewidywany termin 
rozpatrzenia wniosku, 

• 2018 r. – montaż instalacji 
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Dziękuję za uwagę 

Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. 

ul. Grunwaldzka 1A 

42-690 Tworóg 

 

Dominika Ziaja, tel. 694 522 645, e-mail: dominika.ziaja@ce.slask.pl 

Monika Depa, tel. 790 622 645, e-mail: monika.depa@ce.slask.pl 

 

 

 


