
Jak obniżyć rachunki 

Instalacje fotowoltaiczne dla rolników
oraz farmy PV na nieużytkach rolnych
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Poznajmy się bliżej! 

Projektujemy, montujemy i serwisujemy:

instalacje fotowoltaiczne – przydomowe, na przedsiębiorstwach, w 
gospodarstwach rolnych, farmy PV

systemy grzewcze: kable grzejne, pompy ciepła, folie grzewcze

systemy wentylacji mechanicznej (rekuperacja) i klimatyzatory

instalacje elektryczne i monitoring, alarmy i automatykę budynkową

domy modułowe

Oferujemy wsparcie w zakresie pozyskania dotacji



Poznajmy się bliżej! 

Blisko 6 lat doświadczenia w branży OZE.
Certyfikowane ekipy monterskie 
z wieloletnim doświadczeniem.
Tysiące realizacji, głównie w północnej Polsce.
Siedziba i biuro w Chojnicach.
Magazyn i produkcja w Tczewie.

PARTNERZY:



Fotowoltaika 
produkcja własnego prądu 

Moc instalacji PV w kraju rośnie w niewiarygodnym 
tempie i w połowie 2021 r. przekroczyła 5 232 MW, 
natomiast na koniec IX’21 wyniosła ponad 6 304 MW.

Łączna liczba prosumentów w tym czasie wyniosła 
602 021 (VI) i 705 227 (IX).
Średnia moc instalacji PV wyniosła 9 KW.



Fotowoltaika 
produkcja własnego prądu 

Instalacja o mocy do 10kW

upust 1:0.8  czyli 80% 

Powyżej 10 kW - 50 kW 

upust - 1:0,7 czyli 70% 





Fotowoltaika 
produkcja własnego prądu 



Na co prąd z PV?



Fotowoltaika 
wybierz najlepszą ofertę 

Sprawdź:

Jak długo firma działa w branży OZE?
Czy informacje o niej są łatwo dostępne w Internecie? 
Czy działa na lokalnym rynku? 
Czy prezentuje własne realizacje? 
Czy posiada wykwalifikowaną kadrę z uprawnieniami UDT?

Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy fotowoltaicznej? 



Fotowoltaika 
wybierz najlepszą ofertę 

Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy fotowoltaicznej? 

Czy wybrana firma będzie w stanie kompleksowo zrealizować wszystkie 
niezbędne usługi: 

Czy firma przeprowadza audyty? 
Czy wykonuje indywidualne projekty? 
Czy zgłasza instalację do Zakładu Energetycznego? 
Czy pomaga w uzyskaniu dotacji? 
Czy oferuje obsługę posprzedażową? 
Czy zapewnia bezpieczeństwo PPOŻ?



Fotowoltaika 
wybierz najlepszą ofertę 

Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy fotowoltaicznej? 

Jak zorganizowana jest logistyka, montaż, serwis: 

Czy posiada swój dział serwisowy? 
Czy przekazuje informacje o etapach realizacji? 
Czy firma dba o estetykę instalacji? 
Czy zgłasza produkty do gwarancji producenta? 
Czy posiada zdalny podgląd instalacji?



Fotowoltaika 
wybierz najlepszą ofertę 

Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy fotowoltaicznej? 

Jaką firma stosuje technologia i komponenty:

Czy oferuje różne ogniwa, w tym Half-Cut oraz Full Black? 
Jaką wydajność modułu oferuje? 
Czy firma oferuje inne produkty oprócz fotowoltaiki?
Oryginalne złączki MC4: Multicontact i ogranicznik przepięć DC: Typu I i II 
Kabel Solarny: 1x6mm2- SOLARFLEX 
Wykonane uziemienie: poniżej 10 Ohm 



Fotowoltaika 
wybierz najlepszą ofertę 

Na co zwracać uwagę przy wyborze firmy fotowoltaicznej? 

Klarowna gwarancja na urządzenia:

moduły fotowoltaiczne,
inwerter,
konstrukcję montażową, 
okablowanie i zabezpieczenia,
montaż.



Jak obniżyć rachunki 

Instalacje fotowoltaiczne
na domach i budynkach gospodarczych







Jaka działka?

➢ pow. min. 1 ha

➢ niezacieniona

➢ grunt klasy IV, V, VI

➢ nie jest objęta MPZP

➢ brak obszaru chronionego

➢ teren niezalewowy

➢ odległość od linii śred-
niego napięcia do 2 km



Dzierżawca:

➢ podatek rolny

➢ podatek od nieruchomości

➢ utylizacja modułów

➢ uporządkowanie instalacji

➢ waloryzacja o poziom 
inflacji



Weronika Wieprzowska 
Dofinansowania

Poznajmy się bliżej! 

weronika.wieprzowska@dombezkosztow.com

666 097 967
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