
Odnawialne źródła energii 
(OZE) 

- nowoczesny dostawca 
energii dla budynków 

mieszkalnych



Budowa instalacji odnawialnych źródeł 
energii w budynkach mieszkalnych

Instalacja fotowoltaiczna - instalacja do 

produkcji energii elektrycznej z promieniowania 

słonecznego

Instalacja kolektorów słonecznych -
instalacja do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej 

wody użytkowej
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Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych

 Dotacja 85% kosztów kwalifikowalnych instalacji 

OZE -8% VAT (dotacja 77% kosztów).
 Instalacje kolektorów słonecznych

 1/ Wariant z zasob. na CWU o poj. 250 l, do 5 
mieszkańców, wkład własny 1500 zł netto + 8%/23% 
podatku VAT; 

 1/ Wariant z zasob. na CWU o poj. 350 l, powyżej 5 
mieszkańców, wkład własny 1700 zł netto + 8%/23% 
podatku VAT; 
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Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych

 Instalacje fotowoltaiczne

 1/ Moc 3 kWp, do 3000 kWh (ok. 140 zł), wkład 

własny 2025 zł netto + 8%/23% VAT; 

 2/ Moc 4 kWp, do 4000 kWh (ok. 180 zł), wkład 

własny 2700 zł netto + 8%/23% VAT; 

 3/ Moc 5 kWp, do 5000 kWh (ok. 220 zł), wkład 

własny 3375 zł netto + 8%/23% VAT; 
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Proces realizacji projektu

Podpisanie 
umowy 

Wywiad 
techniczny 

Projekt 
instalacji 

OZE

Przygotowanie 
dokumentacji 
aplikacyjnej o 

dofinansowanie z 
funduszy UE

Otrzymanie 
finansowania

Wykonanie 
inwestycji
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Terminy realizacji projektu

 Wypełnienie ankiety wstępnej OZE

 Podpisanie umowy i dokonanie wpłaty za 

wykonanie wywiadu tech. i projektu OZE

 Złożenie wniosku przystąpienia do projektu

do UMG Łobżenica do dn. 18.08.2017r.

 Wykonanie wywiadu tech. i projektu od 

19.08.2017 6



Instalacja kolektorów słonecznych



Instalacja kolektorów słonecznych c.d.



Instalacja fotowoltaiczna - zasada działania
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Moduły fotowoltaiczne

Monokrystaliczne Polikrystaliczne
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Budowa modułu fotowoltaicznego
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Inwerter

 Inwerter jest „mózgiem” całej instalacji fotowoltaicznej,

 Zamienia prąd stały DC na prąd przemienny AC o napięciu sieci 230V,

 Nie wymaga oddzielnego obwodu instalacji

 Synchronizuje się z istniejącą siecią
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Inteligentny licznik

Inteligentny licznik ma za 
zadanie zliczanie energii 
pobieranej z sieci 
elektroenergetycznej oraz 
zliczanie energii 
oddawanej do sieci. 
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Zalety instalacji fotowoltaicznej

 Darmowa energia elektryczna

 Nie ma ubocznej produkcji zanieczyszczeń

 Instalacja NIE JEST hałaśliwa

 Całkowita automatyzacja instalacji PV

 Łatwość utrzymania instalacji PV

 Nie generuje dodatkowych kosztów
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Informacje projektowe

 Pytania projektowe i techniczne 

Projektant tel. 500 096 461

 Składanie umów i wniosków do 18.08.2017r.

Urząd Miejski Gminy Łobżenica pok. nr .... 
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Dziękujemy za uwagę ! 
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