
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców 

zainteresowanych udziałem w projekcie 

„Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jabłonna”



W zasadach konkursu Urząd Marszałkowski Województwa

Lubelskiego przedstawił beneficjentom następujące kryteria:

- łączna moc urządzeń wykorzystujących energię słoneczną w

jednym wniosku (kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej

wody, ogniwa fotowoltaiczne) nie może przekroczyć 2 MW;

- łączna moc urządzeń do wytwarzania energii z biomasy (piece)

w całej gminie nie może przekroczyć 5 MW.

Po zainstalowaniu urządzeń muszą być one bezwzględnie

eksploatowane, gdyż gmina będzie kontrolowana i rozliczana

przez 5 lat po wykonaniu z efektów ekologicznych

przedsięwzięcia.



Zasady finansowania projektu:

 85% - środki zewnętrzne

 15% - właściciel nieruchomości

 35-37% - Instalacje fotowoltaiczne

 100% - koszty niekwalifikowane



Wartość wkładu własnego mieszkańców – uczestników projektu

- może wzrosnąć lub zmaleć, ze względu na wyniki procedury

przetargowej. Konieczność dokonania niezbędnych

indywidualnych przeróbek w instalacjach użytkowników, które

nie będą kosztami kwalifikowanymi projektu, będą musiały być

sfinansowane przez właściciela budynku.

Kosztem niekwalifikowanym jest między innymi:

• Przyłącze górnej wężownicy 

• Grzałka elektryczna



Proponowane zestawy 

kolektorów słonecznych 

i pieca na biomasę



ZESTAW 1

Zestaw solarny do podgrzewania ciepłej wody w gospodarstwach 

domowych 1-3 osobowych, o mocy 2 kW z 300 litrowym zasobnikiem. 

Szacunkowa wartość zestawu ok. 9 000 zł brutto, wkład własny 

użytkownika ok. 1 350 zł. Dodatkowo po stronie mieszkańca są koszty 

niekwalifikowalne: górna wężownica oraz grzałka elektryczna, a także 

koszty podatku VAT. Łączna kwota wkładu własnego to ok. 2000zł.

Przewidywana powierzchnia pomieszczenia potrzebna do zainstalowania 

urządzeń to ok. 2 m2. Przewidywana powierzchnia dachu potrzebna do 

zainstalowania urządzeń to ok. 4m2.



ZESTAW 2

Zestaw solarny do podgrzewania ciepłej wody w gospodarstwach 

domowych 4-6 os. o mocy 3 kW z 300 l zasobnikiem. Szacunkowa 

wartość zestawu ok. 10 000 zł brutto, wkład własny użytkownika ok. 

1 500 zł. Dodatkowo po stronie mieszkańca są koszty 

niekwalifikowalne: górna wężownica oraz grzałka elektryczna, a także 

koszty podatku VAT. Łączna kwota wkładu własnego to ok. 2200zł.

Przewidywana powierzchnia pomieszczenia potrzebna do 

zainstalowania urządzeń    to ok. 2 m2. Przewidywana powierzchnia 

dachu potrzebna do zainstalowania urządzeń ok. 6m2.

Jest to najpopularniejszy rodzaj 

instalacji montowanych u mieszkańców.



ZESTAW 3

Zestaw solarny do podgrzewania ciepłej wody w gospodarstwach 

domowych 7 os. i więcej o mocy 6 kW z 400 l zasobnikiem. 

Szacunkowa wartość zestawu ok. 12 000 zł brutto, wkład własny 

użytkownika ok. 1 800 zł. Dodatkowo po stronie mieszkańca są 

koszty niekwalifikowalne: górna wężownica oraz grzałka 

elektryczna, a także koszty podatku VAT. Łączna kwota wkładu 

własnego to ok. 2500zł.

Przewidywana powierzchnia pomieszczenia potrzebna do 

zainstalowania urządzeń    to ok. 2 m2. Przewidywana powierzchnia 

dachu potrzebna do zainstalowania urządzeń ok. 8m2.



ZESTAW 4

Piec na biomasę (pellet) z podajnikiem o mocy 25 kW, szacunkowa 

wartość pieca ok. 13 000 zł brutto. Wkład własny użytkownika ok. 

1 950 zł.

(Ze względu na duże gabaryty pieca na biomasę należy wziąć pod

uwagę możliwość przetransportowania go do pomieszczenia

kotłowni oraz wielkość otworu drzwiowego lub okiennego,

wysokość pomieszczenia powinna wynosić min. 2,20 m.

Przewidywana powierzchnia potrzebna do zainstalowania pieca to

ok. 4 - 5 m2.)



Energia ze słońca

Energię słoneczną możemy wykorzystywać 

do wytwarzania ciepła przez cały rok.

Źródło – wykres: http://ekologika.pl/energia-lonca/636Energia%20s%C5%82oneczna%20w%20obiektach%20budowlanych%20cz.1.html



Korzyści ze stosowania kolektorów słonecznych:

-Zmniejszenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU)

- Bezpieczny system bezobsługowy zapewniający do 60% CWU w skali roku.

Koszt ogrzania 1 m3 wody 
do temp. 550
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Przykładowy schemat 

Instalacji kolektorów słonecznych





Możliwości montażu kolektorów słonecznych.



Zestawy solarne mogą być instalowane na dachach budynków o największym 

nasłonecznieniu, na stelażach umieszczonych na ścianie bocznej lub 

balkonach.          Ze względu na złożoność przepisów budowlanych należy 

unikać instalacji urządzeń      na stelażach umieszczonych na gruncie. 

Pomieszczenia, w których planuje się instalację urządzeń solarnych powinny 

mieć odpowiednie wymiary (powierzchnia i wysokość) oraz bezpośredni dostęp 

do instalacji wodnej i elektrycznej. Ze względu na możliwość przejścia rur z 

dachu do wskazanego pomieszczenia poprzez przewody 

wentylacyjne wskazana jest bliskość kominów wentylacyjnych.



Kotły na biomasę.

Obecnie cena pelletu jest porównywalna z ceną węgla. Koszt ogrzania 

domu jednorodzinnego o powierzchni około 160 m² kotłem z 

podajnikiem zasilanym biomasą to w przybliżeniu 3000 zł rocznie.

Zalety:

- surowiec jest surowcem odnawialnym, a więc ekologicznym

- czystość

- wygoda składowania pelletu, brykietu etc.

- kotły bezobsługowe – z automatycznym podajnikiem paliwa

Wady:

- dodatkowe miejsce do składowania surowca



Warunki techniczne:

Kotły na biomasę wymagają takiej samej instalacji wentylacyjnej 

i komina jak te na węgiel.

Instalacja grzewcza

W tym wypadku kotły na biomasę nie różnią się od węglowych, a 

więc pracują najczęściej w instalacji systemu otwartego.

Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej

Mogą pracować przez cały rok – system automatyczny.

Minimalny prześwit drzwi wejściowych 80 cm.

Wymagane ok 4m2 i wysokość ok 220 cm.



Proponowane zestawy 

ogniw fotowoltaicznych 



ZESTAW 1

Zestaw fotowoltaiczny do pozyskiwania „zielonej” energii

elektrycznej w gospodarstwach domowych z możliwością

odsprzedaży nadwyżek o mocy 2 kWp z falownikiem sieciowym.

Szacunkowa wartość zestawu ok. 12 000 zł netto, wkład własny

użytkownika ok. 5 200 zł.

Przewidywana powierzchnia dachu potrzebna do zainstalowania 

urządzeń to ok. 14 m2.



ZESTAW 2

Zestaw fotowoltaiczny do pozyskiwania „zielonej” energii

elektrycznej w gospodarstwach domowych z możliwością

odsprzedaży nadwyżek o mocy 3 kWp z falownikiem sieciowym.

wkład własny użytkownika ok. 7 800 zł. Szacunkowa wartość

zestawu ok. 18 000 zł netto,

Przewidywana powierzchnia dachu potrzebna do zainstalowania 

urządzeń to ok. 21 m2.



ZESTAW 3

Zestaw fotowoltaiczny do pozyskiwania „zielonej” energii elektrycznej 

w gospodarstwach domowych z możliwością odsprzedaży nadwyżek o 

mocy 5 kWp z falownikiem sieciowym. Szacunkowa wartość zestawu 

ok. 30 000 zł netto, wkład własny użytkownika ok. 13 000 zł.

Przewidywana powierzchnia dachu potrzebna do zainstalowania 

urządzeń to ok. 35 m2.



Koszty dodatkowe niekwalifikowalne po stronie mieszkań:  

1. Audyt budynku pod budowę instalacji fotowoltaiczej – 150 zł

2. Modernizacja rozdzielni głównej w budynku – koszt około 1 200 zł

3. Zabezpieczenie różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 100 mA –

koszt ok. 350 zł

4. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe po stronie AC – koszt około 500 zł

5. modernizacja okablowania w domu z Al na Cu – koszt zależny od ilości 

okablowania

Koszty niekwalifikowane



Elementy instalcji fotowoltaicznej

Falownik Okablowanie DC Konektory 

System montażowy

Architektura 
uzupełniająca

Moduł fotowoltaiczny



Symulacja pracy 

instalacji fotowoltaicznej



Dziękujemy za uwagę.

Wojciech Reszka, 

Centrum Energii i Nowych Technologii Sp. z o.o.

97-225 Ujazd, ul. Sienkiewicza 13

Kom. +48 504 008 983


