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1.Idea 

ekoodpowidzialna społeczność 



1.Idea 

ekoodpowidzialna społeczność 

2.Kierunki działań 

Wpływ na  
• funkcjonowanie naszej wspólnoty  
    mieszkaniowej 
• komfort i jakość  życia naszych  
    mieszkańców  



3.Fotowoltaika – Wspólnota Mieszkaniowa Pszczelna w Szczecinie   

85 lokali mieszkalnych 
części wspólne: ponad 5300 m2   
podziemny parking ponad 2200 m2    
teren zewnętrzny 1600 m2 

 
Atuty: 
• płaski dach;  
• brak przeszkód powodujących zacienienie; 
• korzystne  południowo –zachodnie usytuowanie  
 zapewniające długi czas nasłonecznienia. 
 
  



3.1.Fotowoltaika – finansowanie   
 

40% 

60% 

Koszty 

Dotacja
bezzwrotna

Pożyczka 1%

 

Koszt inwestycji: 142 830 zł 

Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;  
program Prosument.  

Przewidywany okres spłaty pożyczki: 108 miesięcy.  

 

 



3.2. Fotowoltaika- budowa instalacji   

Montaż instalacji został poprzedzony:  

• wykonaniem ekspertyzy nośności dachu;  

• analizą rocznej struktury zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych budynku; 

• modernizacją wewnętrznej sieci elektrycznej. 

  



3.3.Fotowoltaika- montaż instalacji – stelaże   

 
 
  



3.3.Fotowoltaika- montaż instalacji – panele fotowoltaiczne (96 szt. moc 260 W)   



3.3.Fotowoltaika- montaż instalacji  
- inwerter(moc 22 kW) 
- falownik 



3.4.Fotowoltaika- monitoring produkcji energii elektrycznej  

 
Instalacja fotowoltaiczna zasila w prąd elektryczny części wspólne budynku tj.  
• oświetlenie klatek,  
• teren zewnętrzny, 
• podziemny parking,  
• pracę wind,  
• systemy HVAC. 
 
 
Monitoring 
https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985 
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3.4.Fotowoltaika- monitoring produkcji energii elektrycznej  



3.4.Fotowoltaika- aplikacja mobilna Plant Viewer  



3.4.Fotowoltaika- tablica informacyjna na budynku  



Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju 
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„Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”  

– projekt dofinansowany ze środków Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020  

Wartość projektu: 935 045,42 PLN netto (1 009 581,00 PLN brutto). Dofinansowanie z UE z Funduszu Spójności: 794 788,61 PLN  
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