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„Instalacja systemów odnawialnych źródeł 
energii na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza ” 

Spotkanie informacyjne w sprawie Projektu pt.  

 
Spotkanie konsultacyjne 20.02.2020 r.  



Kompleksowe usługi doradcze dla jednostek 
samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw  
w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy 
unijnych oraz krajowych. 

Projekty koncepcyjne, wykonawcze oraz 
powykonawcze inwestycji. 

Programy funkcjonalno – użytkowe. 

Wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych 
do sieci dystrybucyjnej. 

 

 

Audyty efektywności energetycznej. 

Sprzedaż, montaż oraz serwis instalacji OZE. 

Doradztwo w zakresie realizacji założeń 
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). 

 Innowacyjna platforma informatyczna do 
zarządzania gospodarką niskoemisyjną przez JST 
(iPGN). 

 

Semper Power Sp. z o.o. 



• woj. lubelskie: Gmina Karczmiska (solary), Gmina Karczmiska (PV), Miasto 
Łuków, Miasto Zamość, Miasto Lublin,  
Gmina Terespol; 

• woj. łódzkie: Gmina Mniszków, Miasto Skierniewice, Gmina Żarnów; 

• woj. mazowieckie: Gmina Iłża, Gmina Pokrzywnica, Powiat Pułtuski, 
Miasto i Gmina Gąbin, Miasto Gostynin, Gmina Nowy Duninów, Miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki, Miasto Sochaczew; 

• woj. śląskie: Gmina Krupski Młyn, Gmina Wielowieś, Miasto Myszków 
(solary), Miasto Myszków (PV), Gmina Świerklaniec (2018 i 2020 ), Gmina 
Zbrosławice; Gmina Psary (lampy hybrydowe, PV dla budynków 
użyteczności publicznej), Gmina Kuźnia Raciborska, Gmina Nędza, Gmina 
Lelów, Gmina Krupski Młyn (2018,2019,2020), Gmina Jejkowice, Gmina 
Gaszowice, Gmina Tarnowskie Góry, Gmina Tworóg, Gmina Lyski, Miasto 
Tychy, Gmina Ożarowice, Gmina Psary (2018 i 2020), Gmina Radzionków, 
Gmina Pilchowice,  

• woj. opolskie: Miasto Strzelce Opolskie, Gmina Rudniki, Gmina Jemielnica; 

• woj. dolnośląskie: Gmina Złoty Stok, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina 
Szczytna, Gmina Bardo; Gmina Ząbkowice Śląskie  

• woj. podkarpackie: Gmina Kańczuga, Gmina Fredropol, Gmina Miejska 
Mielec; 

• woj. podlaskie: Gmina Miasto Zambrów, Gmina Narew; 

• woj. kujawsko-pomorskie: Gmina Miasto Chełmża; 

• woj. wielkopolskie: Gminy: Kobyla Góra, Czajków, Kraszewice, Przygodzice, 
Jaraczewo; 

• Miasta: Nowe Skalmierzyce, Kalisz, Odolanów, Krotoszyn, Ostrzeszów, 
Sulmierzyce 

 

Zrealizowane projekty OZE dla Gmin  



• Gmina Mierzęcice  

• Gmina Złoty Stok * 

• Gmina Bardo* 

• Gmina Szczytna * 

• Gmina Lewin Kłodzki * 

• Miasto Strzelce Opolskie  

• Miasto Myszków  

• Miasto Chełmża  

• Gmina Świerklaniec  

• Gmina Zbrosławice  

• Gmina Czajków  

• Gmina Głogów Małopolski 

• Gmina Czajków * 

• Gmina Raków * 

• Gmina Szydłów * 

• Gmina Ostrzeszów * 

• Powiat Średzki  

• Gmina Miasteczko Krajeńskie  

• Gmina Czerwionka – Leszczyny  

• Miasto Dąbrowa Górnicza  

  
 

 

 

Zrealizowane Nadzory inspektorskie :  

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmhsG11ZbbAhUHY1AKHaPkAcAQjRx6BAgBEAU&url=http://de.tryjpedia.wikia.com/wiki/Inspektor&psig=AOvVaw3w0ApIp-pHUQEH3Kwjn2_G&ust=1526987293388844


Prawidłowy dobór instalacji fotowoltaicznej uwarunkowany jest od wielu czynników, do których możemy zaliczyć: 
 

Zużycie energii elektrycznej za 2019 r. (kopia rachunków za energię el.) 
Dostateczna ilość miejsca na dachu budynku lub działce 
Usytuowanie instalacji w kierunku południowym w miarę możliwości  
Brak przeszkód architektonicznych skutkujących zacienieniem nieruchomości 
Umowa kompleksowa (Tauron Dystrybucja + Tauron Sprzedaż)  
Moc Umowna PPE  
 

Dobór instalacji fotowoltaicznej w Projekcie  



 Tylko dla osób fizycznych, domy jednorodzinne! 
 Na potrzeby bytowe lokalu mieszkalnego, brak możliwości przewymiarowania mocy instalacji !   
 Wykluczenie eternitu, 
 Budynek zamieszkały oraz oddany do użytku,  
 Osoby z prawem do dysponowania budynku, 
 Dla mieszkańców Miasta Dąbrowa Górnicza, 
 Jeden mieszkaniec – jedna instalacja,   
 Umowa kompleksowa na zakup energii oraz dystrybucja,  
 Liczba uczestników do ok. 160 lokalizacji  
 Zużycie energii elektrycznej minimum 1700 kWh – za rok 2019  
 Dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym 
 Dyspozycyjność dla Audytora w miejscu zamieszkania  !  

Warunki udziału w Projekcie  



Harmonogram Pracy  

- Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 20.02.2020 r.  
- Spotkanie informacyjne z mieszkańcami 25.02.2020 r.  
- Nabór mieszkańców od 27.02 do 03.03.2020 r., do godziny 12.00  
- Wizje lokalne od 04 do 13.03.2020 r. 
- Złożenie wniosku o dofinansowanie do 06.04.2020 r. 
- Ewentualny montaż do końca 2021 r.  
- Trwałość projektu do końca 2026 r.  



Wysokość dofinansowania  do 85 % - kosztów kwalifikowanych  

Przykładowe koszty niekwalifikowane 
 

 

- Doprowadzenie stałego łącza internetowego do falownika ( utrzymanie łącza )  
- Ewentualne wzmocnienie konstrukcji dachu  
- Ewentualne uporządkowanie terenu dla instalacji gruntowej  
- Media niezbędne dla potrzeb prac budowlanych  
- Podatek Vat od całej kwoty netto  
- Ewentualny Podatek Vat od kwoty dotacji ( interpretacja w roku 2021 )  
- Koszt opinii Mistrza Kominiarskiego ( przeprowadzenie okablowania traktem technicznym )  
- Przygotowanie pomieszczeń dla urządzeń  
- Ewentualne wykonanie instalacji odgromowej – Podstawa opracowanie ryzyka ( może dotyczyć ok 2 % budynków )  

 



Moce Instalacji   

Moc instalacji  Ilość 
modułów  

Zakres zużycia energii 
Uzysk  

Przewidywany koszt 
Netto   

Przewidywane  
koszty po dotacji  

2,64 kWp  8 min 1700 – 2800 kWh  11,616,00 zł  ok. 3500,00 zł  

3,30 kWp  10  2801 kWh – 3600 kWh  14,520,00 zł ok. 4,350,00 zł  

3,96 kWp  12 3601 kWh – 4400 kWh  17,424,00 zł ok. 5200,00 zł  

4,62 kWp  14 4401 kWh – powyżej  20,328,00 zł  ok. 6,057,00 zł  

Uwaga: W kosztach mieszkańca zawarto : Wkład mieszkańca 15%, Podatek Vat 8% , Podatek od dotacji 8%  
Uwaga 2 : Istnieje możliwość odliczenia od podatku ulgi termomodernizacyjnej ( stan na 2020 r. ) 19 % lub więcej od kwoty wkładu 
własnego  



Fotowoltaika 

Fotowoltaika to technologia pozwalająca na wytwarzanie energii 
elektrycznej wykorzystując odnawialne źródło energii – słońce. Moduły 
fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną na elektryczną.  

 



Budowa modułu PV  
Wymiary : 1650x99x35 mm  

Waga : 18 – 20  kg 
Typ : Monokrystaliczny  

Moc : Min. 330 Wp 
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System montażowy zapewnia stabilność  
i odporność systemu na wszelkiego rodzaju 
obciążenia. Umożliwia montaż instalacji na dachu, 
fasadzie oraz gruncie. 
 
1. Montaż paneli pv na dachu ceramicznym 
 
Montaż rozpoczyna się od zamocowania 
uchwytów dachówkowych. Uchwyty należy 
zamocować do krokwi, po uprzednim podsunięciu 
dachówek pod wyższy rząd. 
 

Systemy montażowe 

 
Uchwyty dachówkowe należy zawiesić na dachówce tak, aby część wsporcza leżała w jej 
zagłębieniu (dotyczy dachówek falistych). Następnie dachówki przesunięte na czas 
montażu należy ustawić w poprzednim położeniu. 
 

Do zamocowanych uchwytów w następnej kolejności przykręca się profile szynowe 
wielorowkowe, a do nich przy użyciu uchwytów kątowych przykręca się panel PV.  



Systemy montażowe 

2.     Montaż paneli pv na blachodachówce 
 
Główne uchwyty dla montażu profili wielorowkowych (szyn 
montażowych) stanowią tzw. wkręty do krokwiowe Do 
wkrętów przymocowane są płytki montażowe, które mogą 
być płaskie lub kątowe w zależności od systemu. Do płytki 
wspornikowej mocowane są następnie szyny, a do nich za 
pomocą tzw. klem, czyli specjalnych uchwytów przykręcane 
są ramy paneli.  

FOT. WKRĘT, KLEMA POJEDYNCZA (KOŃCOWA) I PODWÓJNA (ŚRODKOWA) 



Systemy montażowe 

3.     Montaż paneli pv na blasze trapezowej 
 
Dostępne są co najmniej dwa rozwiązania m.in. montaż na szynie 
przykręcanej bezpośrednio do blachy 
 
Jest to montaż typu niskiego. Do blachy trapezowej przykręcana 
jest poprzecznie - za pomocą wkrętów farmerskich - specjalna 
szyna montażowa, do której mocowane są następnie klemy 
pojedyncze i podwójne oraz same panele. Wkręty farmerskie 
muszą być odpowiednio długie, aby sięgnęły konstrukcji 
drewnianej dachu. Wkręty do mocowania szyn dostępne są jako 
samogwintujące. Szyny nie posiadają nawierconych otworów. 
Otwory wierci sam wkręt. 



Systemy montażowe 

4.     Montaż paneli pv na dachu płaskim 
 
Panele pv musza być ustawione pod kątem, który dla 
warunków polskich wynosi od 15 do 35° względem 
poziomu. Przy dachach płaskich konieczne jest 
wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej;  z jednej 
strony zapewnia ona odpowiednią wytrzymałość  
i sztywność paneli, z drugiej - optymalny kąt względem 
kąta padania promieni słonecznych. Montaż konstrukcji 
wsporczej do powierzchni dachu wykonywany jest na 
wiele sposobów, np. montaż systemu obciążonego 
blokami z betonu. Przyjmuje się, że na jeden panel 
powinno przypadać od 60 kg do nawet 120 kg balastu.  



Systemy montażowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 2014 – 2020 

5. Montaż paneli pv na gruncie 
 
Systemy wolnostojące są popularnie stosowane przy 
małych instalacjach PV zasilających znaki drogowe, 
ograniczniki prędkości, sygnalizatory, itp. czy dużych 
elektrowniach fotowoltaicznych zlokalizowanych na 
otwartej przestrzeni.  



Fotowoltaika – moduły smart 
Dlaczego optymalizacja – zalety  

Spadek mocy z jednego modułu przekłada się na 
spadek mocy w innych modułach PV 

+ 160 Wp = + 20% więcej mocy ! 



Fotowoltaika – moduły smart 
Dlaczego optymalizacja – zalety  

W zakresie budowy generatora PV przewiduje się 
zastosowanie optymalizatorów mocy. Optymalizatory 
mocy to urządzenia elektroniczne, których zadaniem jest 
wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na 
poziomie pojedynczego modułu. Moduły ze 
zintegrowanymi optymalizatorami mocy nazywane są 
modułami smart. 
 
W instalacji fotowoltaicznej z optymalizatorami mocy 
spadek produktywności dotyczy jedynie zacienionego 
modułu, natomiast reszta systemu pracuje 100% swoich 
możliwości. 
 
Zastosowanie optymalizatorów mocy pozwala osiągnąć 
wyższe uzyski energii z instalacji – od kilku do nawet 
kilkudziesięciu procent; pozwala także na dużą dowolność 
w ustawieniu modułów. Zabezpieczenie przeciwpożarowe  
( opcjonalnie ) 



Fotowoltaika – moduły smart 
Dlaczego optymalizacja – zalety  



Fotowoltaika – moduły smart 
Dlaczego optymalizacja – zalety  



Inwerter/falownik 

Falownik (inaczej inwerter) to urządzenie niezbędne w instalacji 
fotowoltaicznej. Służy do przekształcania produkowanego w 
panelach fotowoltaicznych prądu i napięcia stałego (DC), na 
prąd i napięcie przemienne (AC) o parametrach zgodnych z 
siecią energetyczną niskiego napięcia tzn. napięcie 230/400V i 
częstotliwość 50Hz.  

 

Inwerter umożliwia ponadto monitorowanie działania naszej 
instalacji fotowoltaicznej i podgląd statystyk produkcji energii, 
także w aplikacjach mobilnych. 

 
Falowniki (instalacje) 1 lub 3 fazowe. 

 



Inwerter/falownik 
Falownik – Gdzie nie montować :  
 
- Kotłownia  
- Skład węgla  
- Nieocieplone poddasze  
- Elewacja z bezpośrednim nasłonecznieniem 
- W miejscu tzw. Nie serwisowym  
- Niezgodnie z tzw. Dobrą praktyką fotowoltaiczną  
- W miejscu trudno dostępnym  
- Bezpośrednio nad grzejnikami  
- Bezpośrednio nad innym urządzeniami  
- Bezpośrednio przy kotle gazowym lub rur gazowych itd. 
- Bezpośrednim kontakcie z instalacją z.w. lub c.w.u.  



Inwerter/falownik 
Falownik – Prawidłowy montaż :  
- Pomieszczenie gospodarcze  
- Garaż  
- Elewacja budynku – pod warunkiem zacienienia urządzenia  
- Pod modułami – grunt oraz dach płaski  
- Na materiale niepalnym   
- Na równej powierzchni  
- Wpinać do RG . Z zachowaniem warunków do RP  
 

 



 



 



Schemat instalacji fotowoltaicznej 

1. Moduły fotowoltaiczne 

2. Inwerter – przekształca prąd stały na 
zmienny 

3. Licznik dwukierunkowy – rejestruje 
energię kupioną z sieci i oddaną do 
sieci OSD ( 80% odbiór ), system TIK  

4. Wewnętrzna instalacja elektryczna 
5. Sieć publiczna – dostarcza lub odbiera 

energię, gdy jest jej nadmiar 



Pytania i odpowiedzi 
Jak nie montować   

 

 

 



Pytania i odpowiedzi 
Jak nie montować   

 

 

 



Pytania i odpowiedzi 
Jak nie montować   

 

 

 



Pytania i odpowiedzi 
Jak nie montować   

 

 

 



Pytania i odpowiedzi Najczęściej Zadawane Pytania:  
- Czy mogę sam sobie to zamontować ?  Nie  

- Czy mam wpływ na wybór Wykonawcy ? Nie  

- Czy mam wpływ na markę produktów ? Nie  

- Czy instalacja musi być uziemiona ? Tak – Koszt Wykonawcy  

- Czy mój dach wytrzyma ciężar instalacji ? Opinia konstruktora 

- Jak mogą przeprowadzić kable ?  

- Czy w domu będę mieć remont ?  

- Czy mogą kable być przeprowadzone podtynkowo ? Tak ale koszt niekwalifikowany i w porozumieniu z Wykonawcą AC   

- Czy Wykonawca umówi się na montaż ? Teoretycznie tak  

- Kiedy mnie podłączy Energetyka ? Od złożenia wniosku 30 dni roboczych  

- Kiedy mogę włączyć instalację ? Bezwzględnie po wymianie licznika przez Tauron 

- Czy instalacja działa jak nie ma prądu ? Nie   

- Czy będę musiał zapłacić od dotacji podatek PIT ? Nie  

- Czy mogę odpisać kwotę wkładu własnego od PIT w ramach ulgi? Tak  

 

 

 



Pytania i odpowiedzi 



Dziękuję za uwagę i zachęcam 

 do współpracy 
 

Krzysztof Lipka  

k.lipka@semperpower.pl 

 

 

 

 
www.semperpower.pl 
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