
Informacja 
o przygotowywaniu się Gminy Ostrów Lubelski do projektów z 

zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji w 
latach 2016 –2018 oraz o naborze chętnych do udziału w tych 

projektach   
      
Gmina Ostrów Lubelski informuje, że w dniach do 4 marca 2016r.  prowadzone są zapisy osób 
chętnych - właścicieli budynków mieszkalnych, mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski do udziału w 
projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie 
wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na 
lata 2014 – 2020 w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych. 
     
UWAGA: Przyjmowane będą wyłącznie dokumenty kompletne, tzn. wypełniona w całości i 
podpisana ankieta wraz z wypełnioną w całości i podpisaną deklaracją  
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub nie wypełnienie w całości skutkować będzie odmową przyjęcia 
zgłoszenia. 

W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez 
Gminę Ostrów Lubelski najpóźniej do 2019 r. 

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Ostrów 
Lubelski przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom 
posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji. 

Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie 85 % kosztów kwalifikowalnych (kosztów netto). 

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych. 

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, 
agroturystyczną, rolniczą pod warunkiem wykorzystywania instalacji WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO. 

Szczegółowa informacja o projekcie 

1. Co to jest instalacja kolektorów słonecznych? 

Instalacja kolektorów słonecznych pozwala na wyprodukowanie energii cieplnej z energii 
promieniowania słonecznego. Jest ona wykorzystywana do podgrzewania zimnej wody do celów 
użytkowych w gospodarstwie domowym. 

W skład instalacji wchodzą następujące podzespoły: 
- kolektory słoneczne wraz z uchwytami do ich zamocowania na dachu lub ścianie, 
- zasobnik ciepłej wody użytkowej 200 lub 300 l, 
- zespół pompowo – sterowniczy, 
- zespół naczyń wzbiorczych przeponowych (1 naczynie w obiegu solarnym, 1 naczynie w obiegu 
ciepłej wody użytkowej), 
- komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną, 
- nośnik ciepła (płyn solarny o temperaturze krzepnięcia – 35°C), 
- instalacji elektrycznej wraz z bezpiecznikiem różnicowoprądowym dla zasilania urządzeń 
solarnych, której koszt ponosi uczestnik projektu. 
 -projekt nie obejmuje zakupu i montażu grzałki elektrycznej oraz drugiej wężownicy, której 
koszt ponosi uczestnik projektu 

 



2. Jaką moc instalacji powinienem zainstalować? 

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby 
osób/użytkowników FAKTYCZNIE zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując 
liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób 
zamieszkujących w tym budynku. 

Zakłada się liczbę montowanych paneli kolektorów słonecznych w ramach projektu od 2 do 3 szt.   

Ilość mieszkańców w 
obiekcie 

sugerowana ilość 
kolektorów słonecznych 

w zestawie solarnym        
[szt.] 

szacunkowa objętość 
zasobnika ciepłej wody 

użytkowej  [litrów] 

od 1-4 osób 2 200 
5 - powyżej 3 300 

3. Warunki techniczne udziału w projekcie? 

Zakłada ilość kolektorów słonecznych winna również zostać dostosowana do realnych warunków 
technicznych obiektu, w tym wolnej pow. dachu ukierunkowanej na południe lub ewentualnie 
południowy-wschód lub południowy zachód. Standardowy kolektor słoneczny wraz z 
oprzyrządowaniem wymaga około 2 m2 wolnej pow. pod zagospodarowanie. 

Należy również mieć na uwadze, iż waga kolektorów słonecznych  (bez konstrukcji wsporczej) dla np. 
1 kolektora może wynieść około 40 kg. 

Miejsce montażu na dachu budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty 
eternitem- dopuszcza się montaż instalacji przy fasadzie budynku oraz na gruncie (nie zalecane ze 
względów bezpieczeństwa). 

Należy mieć na uwadze iż, otwór drzwiowy do pomieszczenia w którym zostanie zamontowany 
zasobnik ciepłej wody użytkowej musi mieć co najmniej 60 cm szerokości przy zasobniku 200- 300 l.    

4. Ile to kosztuje? 

W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe koszty instalacji. Należy podkreślić iż nie należy ich 
traktować jako kwoty wiążące, bowiem ostateczne kwoty które będą Państwo ponieść wynikną m.in. z 
postępowania przetargowego (rok 2017).  

 

Szacunkowy 
koszt brutto 

zamontowania 
instalacji 
solarnej 
(w zł.) 

Szacunkowy 
koszt netto 

zamontowania 
instalacji 
solarnej 
(w zł.) 

Wartość 
dofinansowania 

w ramach 
projektu  

(85 % kosztów 
netto) 

(w zł.).   

Wartość 
poniesionych 

nakładów przez 
mieszkańca 

(15% brutto) 
całkowity koszt 

uczestnika 
projektu 

Całkowity koszt 
uczestnika 

projektu przy 
założeniu 
montażu 2 

wężownicy lub 
grzałki (w zł.) 

1-4 osoby (2 
kolektory, 

200 l 
zasobnik) 

10 600 zł 8 618 zł 7 325 zł 1 590 zł 1 940 zł 

5 i więcej ( 3 
kolektory, 

300 l 
zasobnik) 

12 000 zł 9 756 zł 8 293 zł 1 800 zł 2 150 zł 

 


