
 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii dla mieszkańców miasta 
Przemyśla 



INFORMACJE OGÓLNE 1 

Nabór wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie  
21 listopada - 06 grudnia 2016r. prowadzony jest w celu 
opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie 
powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych  
w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia Działanie 3.1. Rozwój 
OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-
2020) 



INFORMACJE OGÓLNE 2 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Przemyśl wyłącznie  
w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków RPO WP  
2014-2020. 

 

W projekcie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające prawo 
własności budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy 
Miejskiej Przemyśl i prawo do dysponowania zgłoszoną nieruchomością 
w okresie realizacji i trwałości projektu (tj. 5 lat po jego zakończeniu) 
w sposób zapewniający funkcjonowanie instalacji 



INFORMACJE OGÓLNE 3 

Dofinansowanie udzielane jest w formie pomocy de minimis, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

 

Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być 
wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub 
gospodarczej, w tym agroturystyki - przeznaczone są wyłącznie na 
potrzeby gospodarstwa domowego. 



INFORMACJE OGÓLNE 4 
1. Projekt obejmuje swoim zakresem: 
• Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej; 
• Zakup i montaż powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej; 
• Zakup i montaż kotłów na biomasę. 

 
 2. Dopuszczalny jest wybór każdej opcji instalacji na daną nieruchomość: 
• Instalacja fotowoltaiczna; 
• Pompa ciepła; 
• Kocioł na biomasę. 



INFORMACJE OGÓLNE 5 

Poziom dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach 
Działania 3.1. Rozwój OZE wynosi do 83% kosztów kwalifikowanych. 

 

 Wsparciem mogą być objęte osoby fizyczny, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczej lub rolniczą. 



INFORMACJE OGÓLNE 6 

Wykonane instalacje przez okres trwałości projektu (5 lat od 
zakończenia projektu) stanowić będą własność Gminy Miejskiej 
Przemyśl i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania 
właścicielom nieruchomości. Po upływie okresu trwałości projektu 
zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości.  

 

W przypadku współwłasności wszyscy właściciele muszą wyrazić zgodę 
na udział w projekcie i użyczenie nieruchomości na jego cele. 





Najpopularniejszy typ instalacji 



Okablowanie  
i połączenia 



Falownik, zespół 
zabezpieczeń  
oraz miejsce  
pod licznik 
dwukierunkowy 



Przykłady falowników 

 



Dotychczasowy  licznik oraz nowy licznik dwukierunkowy 







Instalacje hybrydowe 



Moduł fotowoltaiczny 



Możliwości 
montażowe 



Przykładowe instalacje systemów 

Na konstrukcjach 
wolnostojących 



Przykładowa instalacja fotowoltaiczna 



Układ dachu 
wschód 
-zachód 





Możliwość montażu na dachu wschód-zachód 

 



Montaż na 
dachu płaskim 



 









Koszty: 

5kW – 7 384 zł  Instalacja o mocy 1kW=3kWh dziennie 

 

System bilansowania: 80% wyprodukowanej i pobranej energii 

Rachunek 604,49 (33,9 abonament 5,09%) – 302,20 zł miesięcznie / 537,5 
kWh - 17,91kWh dziennie 

302,20*80% = 241,76 – zwrot inwestycji 2 lata i 5 miesiące 
 

3kW – 4 155 zł 

System bilansowania: 80% wyprodukowanej i pobranej energii 

Rachunek 336 – 168 zł miesięcznie / 300 kWh – 10 kWh dziennie 
168 zł*80% = 134,40 – zwrot inwestycji 2 lata i 6 miesięcy 

 

 













Kotły na biomasę 



 



Dziękuje za uwagę 

Kontakt: 
Urząd Miasta Przemyśla  
Rynek 1, pokój 20b 
e-mail: oze@um.przemysl.pl 

 
Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie  
21 listopada - 06 grudnia 2016 roku 
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