
Odnawialne Źródła Energii 



Zakres współpracy z JST

● Kampania edukacyjna wśród mieszkańców Gminy

● Terenowe Inspekcje Techniczne

● Raporty dla mieszkańców

● Zbiorcza dokumentacja techniczna

● Studium wykonalności

● Wniosek aplikacyjny



Komponenty Instalacji OZE

● Przed przygotowaniem dokumentacji technicznej/raportów każdorazowo analizujemy 
zmiany na rynku OZE w odniesieniu do ceny i jakości możliwych do zastosowania 
urządzeń;

● W przygotowanej dokumentacji zakładamy zastosowanie urządzeń, które w momencie 
budowy instalacji (perspektywa co najmniej roku) będą ceną jak i jakością odpowiadały 
zmianom na rynku OZE;

● DOEKO GROUP Sp. z o.o. jest niezależną firmą doradczą niepowiązaną z producentami 
urządzeń OZE;

● DOEKO GROUP Sp. z o.o. nie współpracuje z żadną firmą zajmującą się sprzedażą 
instalacji OZE;

● DOEKO GROUP Sp. z o.o. nie realizuje robót budowlanych i instalacyjnych;



Podstawowe informacje o Projekcie

● Wysokość dofinansowania – do 70%;

● Beneficjent Projektu (dofinansowania) – Porozumienie Gmin/Klastry energii/Społeczności 
energetyczne;

● W projekcie nie uczestniczy bank komercyjny tzn. aby otrzymać dofinansowanie nie ma 
konieczności zaciągania kredytu przez mieszkańca;

● Ostatecznymi odbiorcami Projektu są osoby fizyczne. Jeżeli członkiem gospodarstwa 
domowego, w którym wykonywana jest instalacja, jest osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, wsparcie udzielane jest w formie pomocy de minimis;

● DOM W BUDOWIE: 
• akceptowalny poziom zaawansowania prac budowlanych do udziału w projekcie -

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY;
• deklaracja zasiedlenia budynku do 30 czerwca 2023;



Odnawialne Źródła Energii

Dostępne w projekcie źródła OZE:

● Instalacja fotowoltaiczna

● Magazyn energii

● Pompa ciepła CO i CWU powietrzna lub gruntowa

● Pompa ciepła powietrzna CWU



Instalacja fotowoltaiczna – produkcja prądu



Instalacja fotowoltaiczna – dobór 
mocy uwarunkowania prawne

● Moc Instalacji fotowoltaicznej powinna być dobrana do zużycia energii w gospodarstwie 
domowym oraz dostępnej powierzchni montażu;

● Prąd z instalacji fotowoltaicznej może być wykorzystywany tylko na potrzeby własne, 
niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą;

● Nieskonsumowany prąd (nadwyżka) – sprzedawany jest do sieci energetycznej;

● Zastosowane jest bilansowanie międzyfazowe dla mikroinstalacji 3 fazowych;

● Koszt wymiany licznika energii oraz włączenie do sieci leży po stronie zakładu 
energetycznego;



● 1 kW = około 6 m2 (montaż na dachu skośnym);

● 10 kW = około 0,28 ar (montaż na gruncie);

● Moc instalacji fotowoltaicznej nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa do budynku 
gospodarstwa domowego;

● Ekspozycja południowa (odstępstwa przy założeniu zmniejszonej efektywności w produkcji 
energii elektrycznej);

● Brak zacienienia instalacji fotowoltaicznej (ograniczona praca);

● Konstrukcja dachu (ciężar instalacji – około 15-18 kg na m2)

Instalacja fotowoltaiczna – dobór mocy
Warunki techniczne



● Miejsce montażu: dach budynku mieszkalnego / dach budynku gospodarczego / grunt;

● Możliwość montażu instalacji na kilku połaciach dachu (maksymalnie 2);

● Możliwość montażu na każdej powierzchni dachu z wyłączeniem: eternitu, strzechy, dachu 
szklanego, gontu drewnianego;

● Inwerter może być zamontowany na zewnątrz lub wewnątrz budynku;

● Inwerter zamontowany na zewnątrz powinien być zadaszony natomiast pomieszczenie w którym 
inwerter będzie zamontowany musi posiadać wentylację;

● Wymiana przez zakład energetyczny (OSD) licznika na dwukierunkowy – bezpłatnie;

● Montaż na dachu budynku mieszkalnego, gospodarczego lub gruncie – VAT 8%;

● Montaż dla domu o pow. użytkowej pow. 300m2 – VAT proporcjonalny 8% dla powierzchni do 
300 m2 oraz  23% dla powierzchni powyżej 300 m2;

Instalacja fotowoltaiczna - montaż 



● rozliczenie wartości energii 
wyprodukowanej i pobranej z 
sieci

● wartość energii ustalana w 
rozliczeniu miesięcznym 

● opłaty dystrybucyjne 
naliczane od ilości energii 
zbilansowanej

Net-billing:
zasady przejściowe

● rozliczenie wartości energii 
wyprodukowanej i pobranej z 
sieci

● wartość energii ustalana w 
rozliczeniu godzinowym

● opłaty dystrybucyjne 
naliczane od ilości energii 
zbilansowanej

Net-billing:
zasady docelowe

Nowe zasady

od 1 kwietnia 2022 
do 30 czerwca 2024 od 1 lipca 2024

Prosumenci – zmiana zasad rozliczania



Analiza opłacalności – założenia
Założenia Dane liczbowe

Roczne zużycie energii w 
gospodarstwie domowym 4500 kWh

Przykładowa wielkość instalacji PV 5,4 kWp

Roczna produkcja energii ~ 5 400 kWh

Koszt instalacji PV 5,4 kWp ~ 26 000 zł

Roczna utrata sprawności przez 
instalację PV 0,6%

Inflacja cen energii 5%

RCEm – rynkowa miesięczna cena 
energii elektrycznej 659,29 zł/MWh

Cena prądu brutto z opłatami 
dystrybucyjnymi 0,80 zł/kWh



Rodzaj danych Nowy model prosumenta

Oszczędność w perspektywie 15 lat ~48 000 zł

Okres zwrotu

bez dofinansowania 7 lat

dofinansowanie 65% 3 lat

dofinansowanie 70% 2 lata

Analiza opłacalności – porównanie



Magazyny energii



Magazyny tego typu są polecane, gdy 
ich instalacja odbywa się jednocześnie 
z montażem instalacji fotowoltaicznej. 
Prąd stały, produkowany przez 
instalację PV po przejściu przez 
regulator ładowania, w takiej samej 
formie trafia do baterii. 

Magazyny energii – typu DC



W przypadku istniejącej instalacji 
fotowoltaicznej która ma być 
rozbudowana o magazyn energii, 
należy zastosować typ AC. Magazyn 
ten wymaga dwóch inwerterów-
jednego do baterii a drugiego do 
instalacji fotowoltaicznej. 

Magazyny energii – typu AC



Magazyn energii jest montowany na ścianie, wystarczy około 2m2 wolnego miejsca. 
Najlepiej jako miejsce do instalacji wybrać garaż bądź kotłownię. W przypadku, gdy 
magazyn będzie uzupełnieniem instalacji fotowoltaicznej najczęściej montuje się go w 
pobliżu inwertera. 

Magazyn powinien znajdować się w miejscu, którego temperatura nie przekracza 30 °C, 
oraz nie jest niższa niż 10 °C. 

Magazyny energii – montaż magazynu



Pompy ciepła



● Pompa ciepła gruntowa (wymienniki pionowe) – na potrzeby C.O. i C.W.U.

● Pompa ciepła  powietrzna – na potrzeby C.O i C.W.U.

● Pompa ciepła powietrzna – na  potrzeby C.W.U. 

Pompy ciepła – rodzaje



Pompa ciepła powietrzna CO i CWU 
– przykład 



Pompa ciepła gruntowa CO i CWU 
– przykład



Pompa ciepła powietrzna CWU 
– budowa i przykład



Wsparcie techniczne – infolinia 

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w Projekcie mogą skorzystać 
z pomocy – infolinia:

Tel: 12 446 42 97

Email: dt@doekogroup.pl


