
Gmina Lutocin
Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych 

oraz montaż instalacji OZE

ze środków RPO województwa mazowieckiego.



Stan powietrza w Europie



Jakość powietrza w Europie
- Problem całej środkowej Europy 

(2011)



Jakość powietrza w Europie

- Duża poprawa na 

terenie Europy

- Umiarkowana 

poprawa na ternie 

Polski (2015)



Jakość powietrza w Europie

PM10 –

Mieszanina zawieszonych

w powietrzu cząsteczek o

średnicy nie większej niż

10 μm.

PM2,5 –

aerozole atmosferyczne

(pył zawieszony) o średnicy

nie większej niż 2,5 μm,

który zdaniem Światowej

Organizacji Zdrowia jest

najbardziej szkodliwy dla

zdrowia człowieka spośród

innych zanieczyszczeń

atmosferycznych.



Instalacje fotowoltaiczne
Opis technologii



POTENCJAŁ ENERGII SŁONECZNEJ



Produktywność instalacji w ciągu roku

Roczne uzyski instalacji PV:

Południe - 1000 kWh

Południowy - wschód/zachód 

– 950 kWh/kW

Wschód/zachód – 850 kWh/kW



Symulacja ekonomiczna

Założenia:

Roczne zużycie energii elektrycznej: 3500 kWh (ok. 380 zł na 2 miesiące)

Cena 1 kWh energii elektrycznej: 0,65 zł

Proponowana moc instalacji: 4,2 kWp (14 modułów 300 W)

Roczna produkcja energii: 4200 kWh

Zasada bilansowania

Rozliczenie roczne z opustem, w wysokości 80% energii oddanej do sieci.

- Około 30% zużycie własne - 4200* 30% = 1 260 kWh

- 3136 kWh podlegają bilansowaniu, więc możemy odebrać 

2 940* 80% = 2 352 kWh

Łącznie: 1260 kWh + 2352 kWh = 3 612 kWh



Symulacja ekonomiczna

Pozostają do zapłaty tylko koszty stałe,

które zostaną naliczone na fakturze za energię i są to:

➢ składnik stały stawki sieciowej – 5.90zł/netto/ 1mc

➢ abonament – 1.31 zł/netto/ 1mc

➢ podatek akcyzowy – 0.02 zł/kWh

➢ opłata OZE – 2.50 zł/MWh

Suma: 5,9*12+ 1,31*12+ 0,02*3850+ 3,7*2,5=

175 zł brutto / za cały rok



Koszt instalacji 4,2 kW: 18 000 zł brutto

Koszt za 1kWp               : 4 250 zł brutto 

Roczna oszczędność: 3500 kWh*0,65 zł-175 zł= 2 100,00 zł

Prosty okres zwrotu: 8-9 lat

Podatek VAT : 8% dla b. mieszkalnego, 

23% dla b. gospodarczego lub gruntu

Efektywny procent dotacji:  74% montaż na budynkach mieszkalnych

65% montaż na gruncie/b. gospodarczych

Koszt instalacji po dotacji: około 4 680 zł / 6 300 zł

Prosty okres zwrotu z inwestycji to ok. 2-3 lata

Symulacja ekonomiczna



Zysk z instalacji w czasie użytkowania

4 680,00 zł
zł11 228,28 

zł24 380,33 

zł39 762,53 

zł57 730,10 

zł78 694,83 

 zł-

 zł10 000,00

 zł20 000,00

 zł30 000,00

 zł40 000,00

 zł50 000,00

 zł60 000,00

 zł70 000,00

 zł80 000,00

 zł90 000,00

Koszt inwestycji 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat 25 lat

Koszty inwestycji a oszczędności na przestrzeni lat



Podsumowanie

➢ niemalże całkowite ograniczenie kosztu energii elektrycznej

➢ Przykład: przed montażem - rachunek 380 zł co 2 miesiące

po montażu - rachunek 175 zł rocznie!!!

➢ inwestycja jednorazowa

➢ brak stałych kosztów obsługi

➢ bezobsługowość użytkowania – pełna automatyka

➢ długa gwarancja – pełna 10 lat/ 25 lat na uzysk 80%

➢ długi czas użytkowania (25-30 lat)



Kolektory słoneczne
Opis technologii



Zasada działania 



Podsumowanie

➢ jednorazowy koszt inwestycyjny

➢ c.w.u. przez ok. 5 miesięcy w roku, dogrzewanie wody w pozostałych 

miesiącach

➢ niskie koszty eksploatacji (5-25W pompa obiegowa)

➢ okresowe uzupełnienie/wymiana czynnika grzewczego (glikol)

➢ bezobsługowość użytkowania, komfort użytkowania, automatyka

➢ doskonała współpraca z kotłami C.O.

➢ zasobnik C.W.U w zestawie



Powietrzne pompy 
ciepła

Opis technologii



Zasada działania pomp ciepła

Niskotemperaturowe ciepło z gruntu, powietrza lub wody jest przekazywane przez parownik do instalacji 

pompy ciepła wypełnionej czynnikiem chłodniczym, który parując zamienia się w gaz. Ogrzany gaz spręża 

sprężarka pompy ciepła, znacznie podnosząc jego temperaturę. W skraplaczu następuje oddanie ciepła 

wodzie, która wypełnia instalację centralnego ogrzewania, a ochłodzony płyn przepływa przez zawór rozprężny, 
wraca do parownika i cały proces rozpoczyna się ponownie

źródło PORT PC



Powietrzna pompa ciepła do c.w.u



Przykłady montażu pomp ciepła do c.o.



Podsumowanie

➢ jednorazowy koszt inwestycyjny – pełna automatyka

➢ bezobsługowość użytkowania (czyszczenie filtrów)

➢ koszty eksploatacji to koszt energii elektrycznej  

➢doskonała współpraca z fotowoltaiką (darmowa energia el.)

➢ 25% dostarczonej energii elektrycznej daje 100% ciepła (COP=4)

➢ żywotność ok. 20 lat



Kotły na biomasę -
pellet 5 klasy

Opis technologii



Budowa kotła na pellet

WYPOSAŻENIE KOTŁA

1.Zasobnik na paliwo 

2.Układ podawania paliwa

3. Palnik z automatycznym zapłonem

4.Wentylator nadmuchowy

5.Regulator Elektroniczny

6.Komora dopalania

7.Wentylator wyciągowy

Masa kotła 290 – 390 kg

1

2

3 4

5

6

7



Porównanie paliw
RODZAJ PALIWA: PELLET EKOGROSZEK

Wartość opałowa 18 MJ/kg Średnio 24 MJ/kg

Rozmiary paliwa Od 6 mm do 8 mm Od 5 mm do 25 mm

Średnie zużycie paliwa dla dobrze 

docieplonego domu 

jednorodzinnego o pow. 150 𝐦𝟐
7 t (650-900 zł/t) 5 t (850-1050 zł/t)

Czystość
• Niewielkie ilości unoszącego się pyłu.

• Popiół wybiera się tylko kilka razy na sezon. 

• Nie zapylamy kotła.

• Duże ilości unoszącego się pyłu w całym pomieszczeniu. 

• Częste wybieranie popiołu z pieca.

Odpady
0.24% popiołu w produkcie oznacza, że z 1 tony pelletu

pozostaje tylko 2.4 kg popiołu, który można wykorzystać jako 

nawóz do ogródka.

Paliwo posiada zwykle 8-15% popiołu i spalając się tworząc 

żużel, co oznacza, że na każdą tonę spalonego węgla 

musimy zorganizować odbiór 100kg popiołu.

Walory ekologiczne

• Paliwo odnawialne.

• Spalanie pelletu generuje tylko tyle CO2, ile zostało 

przyswojone przez drzewo z atmosfery. 

• Popiół z pelletu może być wykorzystany jako wartościowy 

nawóz ogrodniczy.

• Spalanie węgla powoduje emisję dwutlenku węgla oraz dużej 

ilości siarki i popiołów. 

• Do atmosfery dostają się też pewne ilości pierwiastków 

radioaktywnych. 

• Popioły są toksyczne, palacz jest narażony na niekorzystne 

ich działanie na drogi oddechowe.



Podsumowanie

➢ spadek emisji dwutlenku węgla o 85%, dwutlenku siarki o 97% oraz 

97% mniej emisji pyłów w odniesieniu do kotła węglowego !!!

➢ czystość w kotłowni i w kominie

➢ zasobnik paliwa na 4-6 dni

➢ automatyczny zapłon i regulator temperatury

➢ możliwość połączenia z innymi instalacjami OZE 



Kotły gazowe



Kotły gazowe



Kotły gazowe



Kotły gazowe



Podsumowanie

➢ Najwyższy możliwy komfort użytkowania

➢ Koszty eksploatacji 25% wyższe niż przy innych kotłach

➢ Możliwość adaptacji pod gaz sieciowy

➢ Koszt inwestycji - 15.000-20.000 zł 

➢ Paliwo importowane – brak gwarancji ceny 



Kotły zgazowujące 
drewno -holtzgas



Kotły zgazowujące drewno 5 klasy



Podsumowanie

- Komfort porównywalny ze „śmieciuchem”

- Niskie koszty eksploatacji

- Niski koszt inwestycji – ok. 10.000 zł (ok. 2.600 zł z dofinansowaniem)

- Dostępność paliwa



Świadectwo charakterystyki 
energetycznej budynku



Świadectwo energetyczne dla budynku





Dobór mocy urządzeń

- Bardzo istotny odpowiedni dobór

mocy kotła

- Za mały kocioł – brak możliwości

„dogrzania” budynku

- Za duży kocioł – zbyt duże ilości

spalanego paliwa



Kotły 5-tej klasy

5. klasa

4. klasa

3. klasa

Poprawa sprawności = mniej spalanego paliwa



Wizja lokalna
Omówienie szczegółów



Wizja i projekt obejmują:

- Analiza stanu technicznego instalacji CO, CWU, elektrycznej,

- Przegląd kotłowni, konstrukcji i pokrycia dachu,

- Elementy zacieniające,

- Optymalizacja miejsca ustawienia: pieca, pompy, paneli, kolektorów,

- Obliczenie mocy poszczególnych instalacji, dostosowanych do potrzeb budynku,

- Dobór systemu mocowania urządzeń,

- Oszacowanie długości przewodów instalacji,

- Prosta analiza ekonomiczna i ekologiczna inwestycji,

- Kompleksowa wycena dla: urządzenia + instalacja + montaż (brutto).



Co należy przygotować?

- Projekt budowlany obiektu (rzuty kondygnacji, przekroje i widoki elewacji)

- Rachunki za energię elektryczną (najlepiej z ostatnich 12 miesięcy)

- Informacje o numerze działki i obrębie ewidencyjnym obiektu

- Wizja potrwa ok. 45 minut

Audytor posiada identyfikator oraz upoważnienia z Urzędu Gminy.



Koszty urządzeń
Przykładowe ceny detaliczne



Kotły na pellet (5 klasy)

W tym - montaż kotła: 1500 zł brutto 

moc kotła powierzchnia
Koszt NETTO 

instalacji

Koszt BRUTTO 

instalacji

Wkład 

własny

kW m2 zł zł zł

12 120 11 680,00 14 366,00 4 125

15 150 12 230,00 15 043,00 4 301

20 200 12 850,00 15 805,00 4 499

25 250 13 960,00 17 170,00 4 854



Kolektory słoneczne

Zestaw Cena brutto Wkład 

własny

2KS + 250L 9 000,00 zł 2 080,00 zł

3KS + 300L 10 500,00 zł 2 470,00 zł

4KS + 400L 13 500,00 zł 3 120,00 zł

5KS + 500L 15 600,00 zł 3 640,00 zł



Powietrzne pompy ciepła

Zestaw Cena 

brutto

Wkład 

własny

2,5 kW + 200 L 9 000,00 zł 2 080,00 zł

2,5 kW + 300 L 10 000,00 zł 2 600,00 zł



Rachunek 

za e.e. za 2 

miesiące

Zużycie 

energii 

elektrycznej

Projektowa

na moc 

instalacji

Ilość paneli Koszt instalacji
Wielkość 

dofinansowania

Wkład 

własny 

(budynek 

mieszkalny)

Wkład własny 

(budynek 

gospodarczy 

lub grunt)

zł kWh/rok kW szt. zł zł zł zł

150,00 zł   1385 1,5 5 5 775,00 zł     4 277,78 zł           1 497,22 zł   2 021,25 zł    

200,00 zł   1846 2,1 7 8 085,00 zł     5 988,89 zł           2 096,11 zł   2 829,75 zł    

250,00 zł   2308 2,7 9 10 395,00 zł  7 700,00 zł           2 695,00 zł   3 638,25 zł    

300,00 zł   2769 3,3 11 12 705,00 zł  9 411,11 zł           3 293,89 zł   4 446,75 zł    

350,00 zł   3231 3,9 13 15 015,00 zł  11 122,22 zł         3 892,78 zł   5 255,25 zł    

400,00 zł   3692 4,5 15 17 325,00 zł  12 833,33 zł         4 491,67 zł   6 063,75 zł    

450,00 zł   4154 4,8 16 18 480,00 zł  13 688,89 zł         4 791,11 zł   6 468,00 zł    

500,00 zł   4615 5,4 18 20 790,00 zł  15 400,00 zł         5 390,00 zł   7 276,50 zł    

Instalacje fotowoltaiczne



Przykład nr 1
➢ Budynek jednorodzinny,

wybudowany w latach 80.

- 150 m2 powierzchni użytkowej, piwnica

nieogrzewane, poddasze nieużytkowe.

- 4 osoby dorosłe + 3 dzieci,

- temperatura w budynku zimą 210C

- okna plastikowe, dwuszybowe,

- ocieplenie styropianem o grubości 5 cm,

- rachunki za energię elektryczną

ok. 300 zł/2 miesiące,

- dach skierowany na południe.



Przykład nr 1 – dobór urządzeń
Kocioł dla budynku: 25 kW – wkład własny: 4 850,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna: 3,3 kW – wkład własny : 3 300,00 zł

SUMA: 8 150,00 zł



Przykład nr 2
➢ Budynek jednorodzinny,

wybudowany w roku 2000

- 200 m2 powierzchni użytkowej,

parter i poddasze użytkowe

- 2 osoby dorosłe + 2 dzieci,

- ocieplenie styropianem o grubości 12 cm,

- okna plastikowe, dwuszybowe,

- temperatura w budynku zimą 210C

- rachunki za energię elektryczną

ok. 370 zł/2 miesiące,

- dach skierowany na południe.



Przykład nr 2 – dobór urządzeń
Kocioł dla budynku: 15 kW – wkład własny: 4 301,00 zł

Powietrzna pompa ciepła: 2,5 kW + 300L – wkład własny: 2 600,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna: 4,5 kW – wkład własny : 4 500,00 zł

SUMA: 11 401,00 zł



Przykład nr 3
➢ Budynek jednorodzinny,

wybudowany w roku 2010

- 180 m2 powierzchni użytkowej,

- 2 osoby dorosłe + 2 dzieci,

- ocieplenie styropianem o grubości 15 cm,

- okna plastikowe, dwuszybowe,

- temperatura w budynku zimą 220C

- rachunki za energię elektryczną

ok. 400 zł/2 miesiące,

- dach skierowany na południe.



Przykład nr 3 – dobór urządzeń
Powietrzna pompa ciepła do c.o.: 12 kW – wkład własny: 8 580,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna: 10 kW – wkład własny : 10 4000 zł

SUMA: 18 980,00 zł



Informacje o programie



4.3.1 RPO województwa mazowieckiego
• Dotacje na wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż instalacji 

Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

• Dla kogo: osoby fizyczne z terenu gminy, posiadające prawo własności 

nieruchomości

• KONKURS – dotacja bezzwrotna, 1,5 mln zł na Gminę

• Konieczna likwidacja poprzedniego źródła ciepła

• Na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych 

• Nabór wniosków o dofinansowanie do 08.05.2019

• Szacowane rozstrzygnięcie wrzesień 2019

• Możliwość uzyskania do 74% efektywnej dotacji - wkład własny to 26%. 



Kolejność działań

1
• Spotkanie informacyjne OZE/RPO

2
• Zgłoszenie udziału i wypełnienie ankiety

3 • Wizja lokalna

4
• Przygotowanie świadectwa i projektu instalacji

5
• Złożenie wniosku przez gminę

6
• Przetarg na wykonanie instalacji

7
• Umowa z gminą i uiszczenie wkładu własnego

8
• Prace montażowe

9 • Odbiór i uruchomienie instalacji



Podsumowanie
➢Konieczna wymiana kotła na kocioł pelletowy/gazowy/holztgaz lub 

powietrzna pompa ciepła

➢Możliwość instalacji innych urządzeń korzystających z OZE

➢Maksymalna wartość dotacji - 1,5 mln zł na jedną Gminę,

➢W przypadku kotłów na pellet – budżet na ok. 100 instalacji

➢Termin składania ankiet do 20.03.2019 r. – kto pierwszy ten lepszy

➢Koszt przygotowania świadectwa + projekt wymiany kotła: 400 zł brutto

+ każdy projekt instalacji dodatkowej OZE: 200 zł brutto

Przykład: kocioł + solary = 600 zł + fotowoltaika = 800 zł



www.globaleco.pl/ankieta

Ankiety w formie papierowej proszę składać do sekretariatu Urzędu Gminy



Źródła

www.heiztechnik.pl/

www.kostrzewa.com.pl/

www.czysteogrzewanie.pl/

www.cieplej.pl

www.ignis.agh.edu.pl

instalreporter.pl

Norma PN-EN 303–5:2012 i ecodesign



Dziękujemy za uwagę!

Fundacja GlobalECO

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 blok IV

(Pomorski Park Naukowo-Technologiczny)

infolinia: (+48) 58 380 75 75

e-mail: fundacja@globalECO.pl

Dział wsparcia technicznego:

tel. 58 380 75 75 

doradcy@globaleco.pl


