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Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”,

w projekcie ustawy o odnawialnych ró-

d ach energii Ministerstwa Gospodarki 

ma znale  si  zapis o konieczno ci in-

stalacji urz dzenia do pozyskiwania 

energii odnawialnej. Inwestorzy, którzy 

nie spe ni  wymogów ustawy, nie dosta-

n  pozwolenia na budow  lub u ytkowa-

nie. Przepisy maj  wej  w ycie od 

1 stycznia 2015 roku.

Jak atwo sobie wyobrazi , je li instalacja 

tego typu urz dze  b dzie konieczno ci

– ceny kolektorów, pomp cieplnych i wiatra-

ków pójd  w gór . Mo e zatem warto ju  te-

raz rozwa y  instalacj  urz dze  do prze-

twarzania energii odnawialnej w naszym 

domu?

Czy instalacja kolektora si  op aca?

Deweloperów oraz prywatnych inwestorów 

cz sto odstrasza wysoka cena inwestycji 

w kolektor, przy niewielkich korzy ciach 

pocz tkowych. I cho ród a odnawialnej 

ener gii staj  si  z roku na rok coraz bardziej 

popularne, do s siaduj cych Niemiec du o

nam jeszcze brakuje.

Wystarczy wspomnie , e a  40% wszyst-

kich kolektorów s onecznych z ca ej Europy 

– znajduje si  na dachach naszych zachod-

nich s siadów. A przecie  z racji po o enia 

na podobnej szeroko ci geograficznej Niem-

cy otrzymuj  takie same ilo ci energii s o-

necznej co Polska. 

Ile mogliby my zyska  na instalacji kolek-

tora? Ju  1,5 m2 powierzchni kolektorów s o-

necznych Braas dla 1 osoby pozwala zredu-

kowa  koszty podgrzewania ciep ej wody 

w skali roku o ponad 60%. W miesi cach let-

nich system wysokowydajnych solarów mo e

podgrza  nawet 100% ciep ej wody zu ywanej 

w gospodarstwie domowym. W kontek cie 

wci  dro ej cych cen energii, jest to bardzo 

korzystne rozwi zanie – mówi ukasz Grzy-

wacz, Product Manager systemów solarnych 

w firmie Monier Braas.

Inwestycja w kolektor s oneczny zwra-

ca si  zwykle po 6–7 latach. Warto jednak 

pami ta , e stale rosn ce koszty ogrzewa-

nia tradycyjnymi metodami systematycznie 

skracaj  ten okres.

Dotacje solarne do ko ca 2013 roku

Wnioskodawcy wci  mog  ubiega  si  o 45% 

dop at , która obejmuje zakup oraz instalacj

systemu solarnego. Dotychczas by o to red-

nio 6 570 z otych. Akcja, orga nizowana przez 

Program Priorytetowy Na ro dowego Funduszu 

Ochrony rodo wi ska i Gospodarki Wodnej, 

skierowana jest do gospodarstw domowych 

i wspólnot mieszka niowych, z wyj tkiem w a-

cicieli budyn ków pod czonych do miejskiej 

sieci cieplnej z gor c  wod . Dokumenty mo -

na sk ada  do ko ca 2013 roku*.

Dobrze zaprojektowana i zamontowana in-

stalacja powinna w polskich warunkach po-

kry  ok. 60% rocznego zapotrzebowania na 

energi  i tym samym o tyle obni y  rachun-

ki za pr d. Poniewa  rozk ad nas onecznie-

nia w Polsce jest równomierny – inwestowa-

nie w energi  s oneczn  jest jak najbardziej 

uzasadnione i op acalne. Warto o tym pami -

ta , szczególnie w kontek cie nadchodz cych 

zmian w prawie budowlanym.

Artyku  promocyjny
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*Szczegó y sk adania wniosków dost pne s  na stronie:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne/
informacje-o-programie/

Od 2015 roku ka dy nowy lub remontowany budynek b dzie musia

by  wyposa ony w urz dzenie energii odnawialnej. Zastanawia e

si  nad instalacj  kolektora s onecznego w niedalekiej przysz o ci? 

Skorzystaj z dotacji i zrób to ju  teraz!


