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Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 

Działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach 

odnawialnych. 

Czym jest instalacja solarna? 

Instalacja solarna jest to zestaw urządzeń i przewodów 

pozwalających na wykorzystanie energii odnawialnej jaką 

jest energia słoneczna w celu uzyskania ciepła do ogrzania 

wody do celów użytkowych (tzw. c.w.u.- ciepła woda 

użytkowa) lub częściowego ogrzania mieszkania. 

Podstawowe elementy instalacji solarnej to: 

� kolektory słoneczne – płaskie lub rurowe (próżniowe); 

� uchwyty do przymocowania kolektorów - 1 szt. na 

każdy kolektor; 

� grupa pompowa; 

� regulator z czujnikami; 

� glikol; 

� naczynie wzbiorcze; 

� instalacja - ok. 25m na 1 budynek; 

� zasobnik - 150-750 dm3; 

� komplet złączek. 

 

 

 



Co nam daje instalacja solarna? 
Zamontowanie instalacji solarnej na swoim budynku daje 

wiele korzyści, m.in.: 

 

� wygoda – instalacja solarna pozwala na 

wykorzystanie dodatkowego źródła ciepła; 

� niższe rachunki za ogrzewanie – wykorzystanie 

energii odnawialnej jest bezpłatne; 

� czystsze środowisko -  instalacja taka pozwala 

ograniczyć ilość wprowadzanych przy tradycyjnym 

ogrzewaniu ilość pyłów i gazów do powietrza; 

� możliwość rozwinięcia potencjału 

turystycznego na terenie Gminy. 

 

                 

 

 

Podstawowe informacje o projekcie 

 

1) Projekt będzie realizowany przez Gminę Przywidz oraz 

Fundację Instytut Aktywizacji Regionów; 

 

2) Całkowita wartość projektu wynosi: 2 221 360,85 zł.; 

 

3) W ramach projektu zostaną zamontowane  kompletne 

instalacje solarne na 142 budynkach mieszkalnych                  

i użyteczności publicznej; 

 

4) Instalacje zostaną umieszczone na terenie 15 sołectw 

Gminy Przywidz; 

 

5) Dodatkowym elementem projektu jest przeprowadzenie 

akcji promocyjno – edukacyjnej wśród mieszkańców. 

 

 

 

Okres trwałości projektu wyznaczony przez Unię 

Europejską wyznaczony został na 5 lat od daty finansowego 

zakończenia realizacji projektu. Oznacza to, że w tym czasie 

zamontowanych instalacji ni można modyfikować.                     

Po wyznaczonym czasie staja się one własnością 

dotychczasowych użytkowników.  

 



Co zrobiliśmy do tej pory? 

 

1) Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2007 – 2013 

(27 kwietnia 2010 r.); 

 

2) Uzyskaliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 

realizacji projektu w wysokości 1 559 063,43 zł.                       

(2 lipca 2010 r.). 

 

3) Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu                   

(18 sierpień 2010 r.).  

 

 

 
 

Co będzie dalej? 

 

Harmonogram przewidywanych działań1: 

 

� WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2010 – procedury 

przetargowe, podpisanie umowy  z Wykonawcą; 

 

� PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2010 – wykonanie 

dokumentacji technicznej dla każdego budynku; 

 

� STYCZEŃ – MAJ 2011 – montaż instalacji 

solarnych na i w budynkach; 

 

� 31 MAJA 2011 – rzeczowe zakończenie realizacji 

zadania; 

 

� 30 LIPCA 2011 – finansowe zakończenie projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Harmonogram przedstawia szacunkowe przedziały czasowe, które 

mogą ulec modyfikacjom w trakcie trwania projektu. 



CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 

 

 

Zajrzyj, zadzwoń, zapytaj 

 

Ciekawe linki do stron internetowych z informacjami 

o projekcie i samych instalacjach solarnych: 

 

www.dpr.woj-pomorskie.pl 

www.instalacje-solarne.com.pl 

www.kolektorek.pl 

 

 

Kontakt do Koordynatora projektu (J. Skierka): 

 

w godz. 15.00 – 19. 00 

pod nr tel. 500 – 224 – 172 

joanna_skierka@wp.pl 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Broszurę wydano nakładem własnym Urzędu Gminy Przywidz. 


