
1 

Inwestycja instalacji  

kolektorów słonecznych i pomp ciepła  

w Mieście Nowy Targ 

dr Edyta Bieniek – Białas  

Dyrektor IDE Innowacja s.c 

  

mgr Wacław Klepacki 

Z-ca Dyrektora IDE-Innowacja s.c. 
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Projekt Instalacji Kolektorów 
 

Projekt instalacji kolektorów, którym są 

Państwo zainteresowani ma na celu 

zamontowanie na domach prywatnych instalacji 
kolektorów słonecznych 

wykorzystujących energię słoneczną do 

podgrzewania wody użytkowej. 
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Kolektory słoneczne 

Kolektory słoneczne to urządzenia do absorbcji 
promieniowania słonecznego i wykorzystywania jego 

energii do podgrzewania nośnika ciepła   

 

Uzyskana w ten sposób energia cieplna gromadzona jest w 
zasobnikach, w następstwie czego może być 

zastosowana do podgrzewania wody.  

 

Kolektory montowane są na dachach, na specjalnie 
przystosowanych stelażach, bądź bezpośrednio na 

ziemi. 
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http://www.insbud.net/obrazki/img_94_big.jpg
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Podstawowe zalety instalacji 
kolektorów słonecznych 

• Korzyści jakie płyną z zastosowania kolektora 
słonecznego to  brak zanieczyszczonego środowiska i 
efekt ekonomiczny dla użytkownika 

 

• Prawidłowo zaprojektowane instalacje kolektorów 
słonecznych mogą zaoszczędzić ok. 60% rocznego 
zużycia energii na podgrzewanie c.w.u. w domach 
jedno i wielorodzinnych.  
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System solarny do ogrzewania c.w.u. ze 
zbiornikiem wyposażonym w 2 wężownice 

spiralne i grzałkę elektryczną, współpracujący z 
kotłem c.o.  

 
1 - kolektory słoneczne; 2 - regulator systemu; 3 - zespół 
pompowy; 4 – zbiornik (wymiennik) solarny c.w.u. z 2 
wężownicami; 5 - grzałka elektryczna; 6 - kocioł c.o.; 7 - 
regulator kotła c.o.; 8 - obieg grzewczy c.o. 

 

   Przedstawiona instalacja jest najczęściej stosowanym 
systemem solarnym, zapewniającym c.w.u. w domach 

jednorodzinnych.  
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Charakterystyka poszczególnych zestawów 
solarnych 

Zestaw 

Ilość 

użytkownikó

w CWU 

Ilość kolektorów w 

poszczególnych 

zestawach solarnych 

[szt.] 

Łączna 

pojemność 

zasobnika [l] 

I do 3 osób 2 200 

II 4-5 osób 3 300 

III 6-7 osób 4 400 

IV 8-9 osób 5 500 

V 10-11 osób 6 600 (2x300) 

VI 12-13 osób 8 800 (2x400) 



Parametry planowanych instalacji solarnych 

Powierzchnia czynna apertury min. 1,85 m2 

Sprawność optyczna 
wysokoselektywnego kolektora 

względem apertury 

powyżej 0,83 

Szkło solarne, hartowane  pozytywny wynik odporności na 
gradobicie wg próby wykonanej 

zgodnie z normą 12975 potwierdzone 
w pełnych badaniach 

Sprawność optyczna min. 0,83 

Moc użyteczna W/m2 min. 1550 

Ciśnienie min. 6 Bar 
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Ceny zestawów solarnych 
prognozowane ceny rynkowe 

RODZAJ ZESTAWU RAZEM ZESTAW 

Zestaw I 

(do 3 osób) 

11 000 

Zestaw II 

(4-5 osób) 

13 000 

Zestaw III 

(6-7 osób) 

15 000 

Zestaw IV 

(8-9 osób) 

17 000 

Zestaw V 

(10-11 osób) 

22 000 

Zestaw VI 

(12-13 osób) 

26 000 
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Najważniejsze informacje dla Uczestników Programu 

 Zestaw solarny będzie składał się z następujących części: 
 

 1) część zewnętrzna: 
– kolektory 
– stelaże do mocowania kolektorów 
– zestaw połączeń poszczególnych kolektorów 
– płyn solarny 

 2) część wewnętrzna: 
– zasobnik CWU 
– zestaw pompowy 
– naczynie przeponowe  
– sterownik solarny 
– zestaw zaworów odcinających i bezpieczeństwa 
 
Każdy zestaw kolektorów objęty będzie pięcioletnią gwarancją 
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Najważniejsze informacje dla Uczestników Programu cd. 

  Zestaw współ finansowana będzie z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 
 Uczestnik wniesie wkład pieniężny w wysokości 15% całkowitych kosztów 

instalacji netto tj  przykładowo; 
 3.300,00 zł (dot. I zestawu) 
 3.900,00 zł (dot. II zestawu) 
 4.500,00 zł (dot. III zestawu) 
 5.100,00 zł (dot. IV zestawu) 
     6.600,00 zł (dot. V zestawu) 
     7.800,00 zł. (dot. VI zestawu) 
     powiększonych o należny podatek VAT w wysokości 23%. 
 
 Powyższe ceny są średnimi cenami katalogowo-rynkowymi, określone 

zostały na potrzeby sporządzenia wniosku aplikacyjnego. Ceny te mogą 
ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) po przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego i wyłonieniu Wykonawcy.      
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Najważniejsze informacje dla Uczestników Programu cd. 

 

 Kwota ta będzie płatna w następujący sposób: 

 2 500,00 zł – zaliczka (po podpisaniu umowy z burmistrzem) 

  

 Wkład pieniężny należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Nowy 
Targ 

 

 Potwierdzenie wpłat należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Miasta 
Nowy Targ, jednak nie później niż do 3 dni od dokonania wpłaty. 
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Najważniejsze informacje dla Uczestników Programu cd. 

 Nie dokonanie przez Uczestnika wpłaty w terminie i odpowiedniej 
wysokości jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. 
 

 Miasto Nowy Targ odpowiada za zabezpieczenie realizacji celu projektu, tj. 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, wyłoni wykonawcę montażu zestawu solarnego/pomp ciepła, 
ustali harmonogram prac instalacyjnych, sprawować będzie bieżący 
nadzór, przeprowadzi odbiory końcowe oraz rozliczenie finansowe 
projektu. 
 

 W celu realizacja projektu Uczestnik udostępni Urzędowi Miasta Nowy 
Targ nieruchomość – część powierzchni dachu lub działki – na podstawie 
umowy dotyczącej realizacji programu wykorzystania energii słonecznej 



Pompa ciepła 

 

 

     Jest samodzielnym, 
wysokoefektywnym urządzeniem  
do przygotowywania ciepłej wody 

użytkowej pobierając ciepło 
bezpośrednio z powietrza 

otaczającego lub z sąsiednich 
pomieszczeń.  
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Pompa dla celów podgrzewu c.w.u. 
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Obiekty jedno/wielorodzinne 



Energia elektryczna - doprowadzona 1 kW 

Energia oddana 4 kW 

Stopień efektywności COP (Coefficient of Preformance) 

Ilość energii uzyskanej do ilości energii doprowadzonej do 
układu 

Pompa ciepła – zasada działania 



Zalety pompy ciepła 

- uniwersalność rozwiązania względem ilości osób w gospodarstwie 
domowym, 

- proste uruchomienie dzięki kompletnemu okablowaniu i wstępnie 
ustawionemu regulatorowi,  

- proste i mało inwazyjne wpięcie w istniejącą instalację c.w.u., 

- właściwości instalacyjne oraz orientacja dachu nie ma wpływu na 
możliwości montażowe (inaczej niż w przypadku kolektorów 
słonecznych). 
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Dane techniczne pompy ciepła 

Właściwość Wynik 

Moc na potrzeby ciepłej wody użytkowej 
od 15 do 45 i 15 stopni temperatury powietrza 

 
 

1,67 kW 

Pobór mocy elektrycznej 0,51 kW 

Współczynnik efektywności COP 3,7 

Strumień objętościowy powietrza wg EN 255-3 300 m3/h 

Pobór mocy elektrycznej przez grzałkę 
elektryczną  (wyposażenie dodatkowe) 

 
Pojemność zasobnika 

1,5 kW 
 
 

308 litrów 

Wymiary: 
  

Długość: 
Szerokość: 
Wysokość: 

Ciężar: 

 
 

666 mm 
761 mm 
1812 mm 

145 kg 21 



Pompa ciepła 

22 



Koszty 

Cena pompy ciepła: 

 

KWOTA PROGNOZOWANA :  

12 000,00 zł 

 

dofinansowanie:  9 000,00 zł 

 

Wkład własny mieszkańca: 3 000,00 zł 
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Koszt podgrzania w tys. PLN brutto  

300 litrów c.w.u. 
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POMPA CIEPŁA  
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365 dni w roku x 2 podgrzania na dobę przy temp. 15-45 stopni= 730 
podgrzań w ciągu roku przy użyciu pompy ciepła 

INSTALACJA POMPY CIEPŁA 

Koszt podgrzania 300 dm3 c.w.u. 1 500,00 PLN BRUTTO 

Pokrycie średnioroczne potrzeb c.w.u. z 
OZE 

100 % 

Roczne oszczędności ogrzewania węglem 42 % 

Roczne oszczędności ogrzewania gazem 
 

58 % 

Roczne oszczędności ogrzewania olejem 68 %  

Roczne oszczędności ogrzewania grzałką 
elektryczną 

73 % 



26 

Najważniejsze informacje dla Uczestników Programu cd. 

 Planowany termin montażu kolektorów słonecznych/pomp ciepła 
nastąpi w 2016 roku i zostanie określony na podstawie 
harmonogramu ustalonego z Wykonawcą po jego wyłonieniu w 
drodze przetargu. 

 
 Całość zestawu solarnego/pomp ciepła po upływie 5 lat, licząc od 

dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu, 
przejdzie na własność Uczestnika na podstawie odrębnej umowy 
 

 Uczestnik zobowiązany jest do właściwej eksploatacji urządzeń 
wchodzących w skład zestawu solarnego/pomp ciepła.  
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Osoba właściwa do kontaktów  
w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska: Pan Dariusz Jabcoń 

tel.: (18) 261-12-90 pok. 204 - II piętro 

 

Inspektor Referatu ds. Ochrony Środowiska: Pan Mateusz Skupień 

tel.: (18) 261-12-91 pok. 205 - II piętro 

 

Urząd Miasta Nowy Targ 

ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ 



Osoba właściwa do kontaktów  
ze strony Instytutu Doradztwa 
Europejskiego- Innowacja s.c. 

 

Wicedyrektor Instytutu Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c:  

Pan Wacław Klepacki 

Tel.: 12 421 06 33 

 

Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c 

ul. Olszańska 18/1 

31-517 Kraków 
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Dziękujemy za uwagę ! 

 

Instytut Doradztwa Europejskiego  

- Innowacja s.c 

 
ul. Olszańska 18/1, 31-517 Kraków 

tel.: (12) 421 06 33 

 

www.ide.krakow.pl 


