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CZYM JEST DOM BEZ KOSZTÓW? 
___________________________ 
 

Wydatki na utrzymanie gospodarstwa domowego to dla Polaków (według GUS) 
drugie – po żywności – największe obciążenie dla comiesięcznego budżetu. 
Koszty mediów, szczególnie ogrzewania, spędzają sen z powiek  
i potrafią być naprawdę kłopotliwe. Trudno tu jeszcze myśleć  
o oszczędzaniu, długich wakacjach czy poduszce finansowej… 
 

Na szczęście mamy dla Ciebie rozwiązanie. Wiemy, jak zbudować  
od podstaw lub zmodernizować obecny budynek, aby stał się  
Domem Bez Kosztów! Od projektu, przez dokumentację, wybór urządzeń, 
montaż i serwis posprzedażowy – pomożemy Ci na każdym etapie realizacji, aby 
zapewnić Ci zadeklarowane podczas konsultacji efekty. Dzięki naszemu 
doświadczeniu, szerokiej znajomości branży oraz indywidualnemu podejściu 
sprawimy, że Twój dom przestanie wiązać się z ogromnymi wydatkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podczas budowy wielu inwestorów wychodzi z założenia, że najważniejsze jest 
zrealizowanie projektu jak najmniejszym kosztem. Tymczasem złota zasada  
w budownictwie brzmi – jeśli coś ma być tanio, to będzie realizowane długo lub 
efekty nie będą zadowalające. Mądra, długoterminowa inwestycja to natomiast 
taka, która wiąże się ze zwiększeniem wydatków podczas stawiania domu, aby 
zminimalizować obciążenie budżetu przez kolejne 20-30 lat codziennego 
użytkowania! 
 

Dom pasywny, który nie generuje kosztów, ma jeszcze jedną zaletę  
– pozwala w znaczący sposób obniżyć emisję CO2 na każdego jego mieszkańca! 
Długoterminowość tej inwestycji nabiera więc głębszego sensu – nie obciążasz 
planety i z czystym sumieniem możesz przyznać, że czynisz ją lepszym miejscem 
dla swoich dzieci i kolejnych pokoleń. Ekologia to dziś przecież temat 
(dosłownie!) palący – wiele osób chce podejmować w swoim życiu działania, 
które realnie chronią środowisko. Budowa Domu Bez Kosztów idealnie wpisuje 
się w te potrzeby! 
 

Chcesz wiedzieć, jak zrealizować Dom Bez Kosztów? Zastanawiasz się, jakie 
urządzenia i technologie pozwolą Ci na zminimalizowanie rachunków? Nie wiesz, 
czy Cię na to stać oraz skąd wziąć na tę inwestycję pieniądze? Dowiedz się, jak 
nasza firma może Ci w tym pomóc! Przeczytaj naszego e-booka i spełnij swoje 
marzenia o domu, który jest ostoją bezpieczeństwa, również finansowego! 
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SPOSOBY NA OBNIŻENIE DO MINIMUM KOSZTÓW 
UŻYTKOWANIA DOMU W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
___________________________ 
 

 
To, co pomaga realnie zminimalizować comiesięczne rachunki, to spojrzenie na 
dom jak na organizm. Wszystko jest w nim połączone – niemal każde urządzenie 
działa na prąd, ich sprawność zależy od warunków zewnętrznych oraz sposobu 
użytkowania, wykorzystane do budowy materiały mogą stanowić  wsparcie  
lub być „dziurą” w całym systemie. Świadomość tych czasem niedostrzegalnych 
dla laika zależności sprawia, że potencjał inwestycji będzie w pełni wykorzystany. 
Warto więc zaufać specjalistom z naszej firmy, którzy już na etapie projektowania 
Twojego domu pasywnego wezmą pod uwagę wszystkie czynniki, wykorzystają 
mocne strony budynku oraz działki i zminimalizują oddziaływanie ewentualnych 
słabych stron. 
 

Dom Bez Kosztów to inwestycja przede wszystkim w OZE, czyli Odnawialne 
Źródła Energii oraz inne instalacje, mające na celu mądre gospodarowanie 
zasobami. Nie dotyczy to tylko nowych projektów budowlanych – część z tych 
technologii można wykorzystać także w już istniejących budynkach, a nawet  
w mieszkaniach! 
 

Istotnym elementem jest też równoległe wykorzystanie wysokiej jakości 
materiałów budowlanych, które maksymalizują możliwości termoizolacyjne 
domu pasywnego. Innowacyjne tworzywa oraz zastosowanie nowatorskich 
technologii sprawiają, że budynek latem przesadnie się nie nagrzewa, a zimą  
nie wychładza się oraz nie wydala ciepła na zewnątrz. Ma to niebagatelne 
znaczenie dla obniżenia rachunków! 
 

Sprawdź, jakie technologie związane z codziennym użytkowaniem domu 
pasywnego są dostępne na rynku! Zebraliśmy dla Ciebie najczęściej zadawane 
pytania dotyczące promowanych przez nas technologii wraz z merytorycznymi 
odpowiedziami. Z tego rozdziału dowiesz się m.in., jakie urządzenia będą 
najlepszą długofalową inwestycją przy budowie nowego domu, modernizacji 
istniejącego oraz jak obniżyć koszty użytkowania mieszkania w bloku. Poznasz 
również najczęściej funkcjonujące mity i skonfrontujesz je z faktami. Zrozumiesz 
zasady funkcjonowania naszych rozwiązań, co z pewnością wesprze Twoją 
decyzję o budowie domu pasywnego. A w razie dalszych wątpliwości skontaktuj 
się z nami koniecznie! 
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  1. Fotowoltaika 
____________ 
 

 
Panele fotowoltaiczne (PV) to rozwiązanie znane od lat. Wciąż jednak na ich 
temat krąży wiele przekłamań. Dzięki ciągłemu usprawnianiu tej technologii,  
do niespotykanych dotąd parametrów wzrosła ich funkcjonalność, możliwości 
energotwórcze oraz bezawaryjność. Doskonale sprawdzają się również w Polsce, 
nawet w pochmurne dni. Zimą, gdy światła słonecznego jest niewiele, cały czas 
pozyskana przez nie energia minimalizuje nawet do zera rachunki za prąd  
w gospodarstwie domowym. Dowiedz się więcej na temat tej technologii! 
____________ 

 
Fotowoltaika a kolektory słoneczne – czym się różnią?  
Kolektory słoneczne/solary, które jak PV nazywane są panelami słonecznymi, 
mają ograniczony zakres działania: służą wyłącznie do ogrzania wody użytkowej. 
Zimą są niewydajne. Fotowoltaika służy do produkcji prądu, który umożliwia 
obsługę kolejnych energooszczędnych urządzeń – i to przez cały rok! 
 
Co oznacza wydajność paneli fotowoltaicznych?  
Wydajność paneli fotowoltaicznych to ilość energii elektrycznej, które są one  
w stanie wyprodukować. Dom bez Kosztów ma w swojej standardowej ofercie 
moduły o mocy 380W oraz 450W. 
 
Skąd mam wiedzieć, jakiej moc PV będę potrzebował?  
Jeśli planujesz zamontować fotowoltaikę na domu, z którego już korzystasz, 
wystarczy, że podasz nam średnie miesięczne zużycie energii. Gdy dopiero się 
budujesz, musisz wskazać, z jakich sprzętów zasilanych prądem będziesz 
korzystać, a my oszacujemy docelową wartość.  
 
Co uwzględnia projekt instalacji fotowoltaicznej?  
Dla każdego naszego Klienta przygotowujemy indywidualną ofertę, w której 
znajdzie koszt montażu instalacji oraz przewidywany termin zwrotu z inwestycji. 
Podajemy też zakres usługi (projekt, montaż, podłączenie instalacji do sieci 
energetycznej) oraz charakterystykę urządzeń. 
 
Co musicie wiedzieć, aby zamontować na moim domu panele fotowoltaiczne?  
Ważne jest dla nas kilka podstawowych informacji, m.in.: jaki jest przewidywany 
koszt zużycia energii, kto jest obecnym operatorem sieci, z czego zrobiony jest 
dach (opis wraz ze zdjęciem), w jakim kierunku świata zorientowane są działka 
i dach... Jeśli nie masz czasu zrobić tego samodzielnie, nasz doradca chętnie 
przyjedzie na miejsce i spisze wszystkie potrzebne dane.  
 
Czy montaż fotowoltaiki jest bezpieczny dla mojego dachu?  
Montażem paneli fotowoltaicznych zajmują się nasi wykwalifikowani  
i doświadczeni fachowcy, wśród których znajdują się m.in. budowlańcy  
i elektrycy. Dzięki naszej realizacji masz pewność, że usługa zostanie wykonana 
kompleksowo. Monterzy wykonają w poszyciu tylko tyle otworów, ile potrzeba, 
aby zamontować na dachu instalację fotowoltaiczną. Gwarantujemy, że dach  
nie zostanie uszkodzony, a instalacja będzie działać sprawnie przez wiele lat. 
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  Czy fotowoltaika na nowym/starym domu ma sens? 
Nie ma znaczenia, czy chcesz zamontować panele fotowoltaiczne na nowym czy 
istniejącym już budynku. W przypadku tej pierwszej opcji obok standardowej 
oferty paneli fotowoltaicznych na dachu masz możliwość inwestycji w najnowszą 
technologię, jaką jest dach solarny Sun Roof 2w1. Pełni on wszystkie funkcje 
dachu, równocześnie wytwarzając prąd ze słońca! Ta opcja będzie również 
znacznie lepsza ze względów finansowych, także w przypadku budynków,  
w których przed instalacją paneli fotowoltaicznych wymagana jest wymiana 
dachu (ze względu np. na jego zniszczenie z powodu warunków atmosferycznych 
czy ze starości).  
 
Czy panele fotowoltaiczne działają w nocy i w pochmurne dni?  
Ogniwa pracują od świtu do zmierzchu, czyli wówczas, gdy padają na nie 
promienie słoneczne. Moduły produkują prąd nawet wtedy, gdy słońce jest 
zasłonięte przez gęste chmury, choć są wówczas mniej wydajne. W nocy panele 
fotowoltaiczne - ze względu na całkowity brak słońca - nie produkują energii 
elektrycznej.  
 
Co z produkcją prądu zimą przez panele fotowoltaiczne?  
Panele fotowoltaiczną produkują prąd również zimą, choć są wówczas mniej 
wydajne, niż latem. Jednak ważniejszy jest fakt, że w słoneczne miesiące 
produkują one nadwyżkę, którą można sprzedać do sieci energetycznej, co nawet 
w całości skompensuje ewentualne rachunki za prąd z elektrowni! 
 
Jak mogę wykorzystać nadwyżki, wyprodukowane przez instalację 
fotowoltaiczną?  
Oddając nadwyżki do elektrowni! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
wszystkie instalacje fotowoltaiczne muszą być przyłączone do sieci 
energetycznej. Jeżeli montujesz na dachu swojego domu panele PV, ważne jest, 
by złożyć tzw. zgłoszenie mikroinstalacji. Zakład musi w ciągu 30 dni, na swój 
koszt, wymienić licznik na dwukierunkowy. Kolejnym krokiem jest aneksowanie 
umowy lub podpisanie nowej. Korzystając z naszych usług możesz liczyć na 
pomoc przy wypełnieniu wszystkich dokumentów i formalności! Bez straty czasu. 
Nowy licznik będzie mierzył ilość energii elektrycznej, którą pobierzesz z sieci 
późną jesienią i zimą oraz tą, której nie wykorzystasz i oddasz do niej latem.  
W ten sposób elektrownia będzie u Ciebie zaciągała „dług”, wykorzystując Twój 
prąd i skompensuje tym samym Twoje rachunki, gdy Ty pobierzesz energię od 
niej. 
 
Czy montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie się opłaca?  
Montaż paneli fotowoltaicznych zawsze się opłaca, ponieważ po krótszym lub 
dłuższym okresie inwestycja się zwraca, a Ty zaczynasz korzystać z całkowicie 
darmowych dostaw energii elektrycznej. Dla wydajności instalacji nie ma 
znaczenia, czy jest ona zamontowana na gruncie, czy na dachu. Istotne jest, aby 
projekt zmaksymalizował jej wydajność. W wypadku montażu na gruncie zasady 
wyglądają podobnie, jak w przypadku dachu - panele muszą być przymocowane 
do stelażu pod odpowiednim kątem i ustawione w taki sposób, aby w ciągu dnia 
padało na nie jak najwięcej promieni słonecznych. 
 
Jaki jest koszt założenia instalacji fotowoltaicznej?  
Cenę instalacji zawsze ustalamy indywidualnie, ponieważ koszt uzależniony jest 
od wielkości zlecenia. Na wycenę wpływają też m.in.: moc instalacji, liczba 
potrzebnych paneli, rodzaj inwertera i pokrycia dachowego oraz miejsce 
montażu modułów.  
 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Jak szybko zwróci się inwestycja w instalację PV?  
Wydatki poniesione na montaż fotowoltaiki zwracają się przeciętnie w ciągu 7 
lat. Jeżeli korzystasz z dotacji, ulgi podatkowej lub ceny energii z elektrowni na 
przestrzeni tych lat wzrosną, czas ten będzie jeszcze krótszy! 
 
Czy warto montować PV na firmie?  
Panele fotowoltaiczne sprawdzają się równie dobrze w przypadku firm, zakładów 
produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej czy gospodarstw rolnych. To 
doskonały sposób, by znacząco zmniejszyć koszty prowadzenia działalności. 
 
Na co zwrócić uwagę przy wyborze paneli fotowoltaicznych?  
Sprawdź, kto jest wytwórcą paneli - czy to uznana marka, czy tani, nieznany 
dostawca. Upewnij się, czy producent zapewnia minimum 25 lat gwarancji na 
spadek mocy ogniw.  
 
Czy pozwolenie na fotowoltaikę jest potrzebne?  
Nie w przypadku samodzielnej własności. Zezwolenie jest konieczne wówczas, 
gdy planujesz zamontować moduły na tzw. części wspólnej - np. na dachu 
kamienicy lub bloku, którym zarządza wspólnota mieszkaniowa.  
 
Czy fotowoltaika jest odporna na warunki atmosferyczne?  
Panele PV bez problemu przetrzymają ulewę, śnieżycę i silne porywy wiatru. 
Jednak podobnie, jak budynki czy samochody, może je uszkodzić silny grad lub 
nawałnica. W takich sytuacjach warto mieć ubezpieczenie. 
 
Jak długo działa fotowoltaika?  
Dobrej jakości ogniwa PV mają nawet 25 lat gwarancji na spadek mocy. Po tym 
czasie będą jednak produkowały zaledwie o 20% mniej energii niż w pierwszym 
roku działania. Ogólnie panele powinny być sprawne jeszcze przez długie lata - 
nawet i pół wieku.  
 
Czy fotowoltaika powoduje hałas?  
Instalacja fotowoltaiczna pracuje bezgłośnie. 
 
Czy fotowoltaika powoduje emisję CO2 i innych substancji?  
Panele PV produkują prąd z promieni słonecznych. To w 100% czysta energia, 
podczas wytwarzania której nie powstają żadne substancje. Nie ma więc ryzyka, 
że CO2 lub inne związki przedostaną się do środowiska naturalnego. 



8 
 

  2. Red Snake 
__________ 
 

 
Red Snake to innowacyjny sposób na ogrzanie całego budynku lub punktowe 
dogrzanie m.in. podłogi. Folie grzewcze, emitujące ciepło na podczerwień, 
pozwalają na utworzenie w pełni bezpiecznego i funkcjonalnego ogrzewania, 
także podłogowego zarówno w nowym, jak i w istniejącym już budynku czy 
mieszkaniu. Potrzebują zasilania na prąd, jednak z wielu powodów są dużo tańszą 
opcją, niż ogrzewanie z sieci! 
 

Jeśli posiadasz instalację fotowoltaiczną, taki sposób ogrzewania jest praktycznie 
darmowy. W mieszkaniu czy domu bez PV koszt, jaki poniesiesz, jest niewysoki 
ze względu na bardzo małe zużycie prądu oraz krótki czas równomiernej, 
zapewniającej komfort termiczny pracy mat grzewczych. Poznaj odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania na temat tej instalacji! 
____________ 

 
Jak działa ogrzewanie podczerwienią?  
Ogrzewanie podczerwienią jest możliwe dzięki nowoczesnym foliom grzewczym 
firmy Red Snake. Folie składają się z 11 warstw, których grubość wynosi zaledwie 
0,4 mm. Najważniejszym ich elementem jest tkanina wytworzona z włókien 
węglowych i pasty karbonu – to ona jest elementem grzejnym. Wytwarzane 
ciepło ogrzewa podłogę, ściany i sufit, a te oddają ciepło do pomieszczenia. 
Powietrze nagrzewa się od nagrzanych przedmiotów, a nie odwrotnie, jak  
w tradycyjnym systemie.  
 
Gdzie montuje się folie grzewcze?  
W przypadku folii Red Snake nie zachodzi zjawisko konwekcji – ciepło nie unosi 
się z dołu do góry, lecz rozchodzi się równomiernie po pomieszczeniu. 
Podczerwień nagrzewa przedmioty napotkane na swojej drodze, a dopiero one 
oddają ciepło do powietrza. Dzięki temu miejsce montażu folii grzewczych 
uzależnione jest od potrzeb oraz preferencji, a także możliwości finansowych. 
Koszt montażu folii Red Snake na suficie jest niższy od tego w podłodze  
ze względu na mniejsze zużycie materiału. Nie wpływa to jednak na działanie 
folii. Z drugiej strony ciepłe podłogi to nieporównywalny z niczym innym komfort 
termiczny i przyjemne doznania, szczególnie zimą! 
 
Co się stanie, gdy nie będzie prądu? Czy system Red Snake będzie działać?  
Podczas przerwy w dostawie prądu wiele różnych źródeł ogrzewania nie będzie 
działać, bez względu na to, czy będą to np. folie grzewcze, pompa ciepła czy piec 
gazowy, ponieważ każde z nich jest zasilane przez energię elektryczną. Jednak 
budynek od razu się nie wychłodzi, bo nagrzane przedmioty nadal będą oddawać 
ciepło, a doskonale wykonana izolacja budynku pozwoli na przedłużenie 
utrzymania się komfortu termicznego.   
 
Czy przy temperaturze -20 stopni C system Red Snake będzie działał?  
System Red Snake doskonale sprawdza się przy niskich temperaturach. Podstawą 
musi być jednak dobrze zaizolowany budynek. Jeśli ciepło nie ucieka przez mostki 
termiczne w oknach czy drzwiach, wydajność folii grzewczych pozostanie bardzo 
wysoka.  
 
Ile trwa montaż folii grzewczych Red Snake?  
W domu o powierzchni użytkowej do 100 m2 montaż folii grzewczych zajmuje 
naszej ekipie na ogół jeden dzień roboczy. 



9 
 

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile jest lat gwarancji na folie grzewcze Red Snake?  
Gwarancja trwa aż 25 lat. Folie grzewcze Red Snake były poddane wielu 
badaniom i testom, które potwierdziły ich wytrzymałość, odporność i wydajność. 
  
Jak Red Snake ma generować oszczędności, skoro jest na prąd? 
Nowoczesne folie grzewcze Red Snake to duża wydajność, jednak przy bardzo 
niskim zużyciu energii. W dodatku, gdy połączy się je z panelami 
fotowoltaicznymi, tworzy się darmowa i w pełni ekologiczna instalacja grzewcza! 
  
Czy ogrzewanie podczerwienią jest zdrowe?  
Ogrzewanie podczerwienią to jedno z najzdrowszych rodzajów ogrzewania, 
polecane szczególnie osobom borykającym się z alergią czy astmą. Nie gromadzi 
się na nich kurz, jak na kaloryferach, a ich praca nie wiąże się z emisją pyłów oraz 
– w przypadku połączenia z PV – smogu, jak np. przy piecach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ciepła Woda Użytkowa 
__________________ 
 

 
Ciepła woda użytkowa (C.W.U.), to jeden z najistotniejszych elementów 
funkcjonowania domu. Bez niej nie można zmywać, prać, kąpać się oraz 
korzystać z wielu urządzeń. Jest po prostu niezbędna w życiu codziennym.  
Aby jej produkcja była bezkosztowa, trzeba podzielić sposób jej wykorzystywania  
na dwie kategorie. 
 

Pierwszy rodzaj to ciepła woda użytkowa wykorzystywana wyłącznie latem,  
na zewnątrz, np. w basenie. W takiej sytuacji dobrze sprawdzą się kolektory 
słoneczne, które ogrzeją wodę przez 3-4 słoneczne miesiące. Ta instalacja będzie 
jednak niefunkcjonalna przez resztę roku czy na większą skalę. Warto więc 
zainwestować w urządzenie, które będzie współpracowało z fotowoltaiką przez 
cały rok – np. powietrzną pompę ciepła!  
 

Dzięki takiemu zestawowi urządzeń przez 12 miesięcy w roku możesz zapewnić 
sobie ciepłą wodę, znacząco obniżając koszty użytkowania Twojego Domu Bez 
Kosztów oraz emisję CO2 do atmosfery. Dodatkowo nie jest Ci potrzebne żadne 
zaplecze na magazynowanie paliwa, ani nie tracisz czasu na obsługę systemu. 
Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i poznaj korzyści  
z zastosowania tej instalacji! 
____________ 
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Jak działa powietrzna pompa ciepła? 
Powietrzna pompa ciepła to z pewnością jeden z najbardziej przyjaznych 
środowisku sposobów równoczesnego ogrzewania domu i wody użytkowej, 
ponieważ nie potrzebuje paliwa i nie przeprowadza procesu spalania. Na 
zasadzie zbliżonej do klimatyzacji chłodzi lub grzeje powietrze pobierane z 
zewnątrz i wprowadza ja do budynku. Ogrzewa wnętrze oraz wodę użytkową do 
60oC, co jest wystarczającą temperaturą w gospodarstwie domowym. Jeśli jest 
zasilana przez fotowoltaikę, nie tylko nie generuje kosztów, ale jest też 
bezemisyjna! 
 
Czy powietrzna pompa ciepła wymaga obsługi?  
Nie, powietrzna pompa ciepła nie wymaga obsługi, nie trzeba jej włączać i 
wyłączać, ani dokładać do niej paliwa – pozwala więc oszczędzić na co dzień 
mnóstwo czasu w stosunku do pieców, kotłów i innych tradycyjnych źródeł 
ciepłej wody użytkowej! 
 
Jak system na prąd może być oszczędny? 
Powietrzna pompa ciepła charakteryzuje się wysoką klasą energooszczędności. 
Wsparta fotowoltaiką zapewnia praktycznie darmowe ogrzewanie domu i wody 
przez cały rok! Pozwoli więc w ogromnym stopniu wygenerować oszczędności na 
comiesięcznych rachunkach. 
 
Co z eksploatacją powietrznej pompy ciepła zimą? 
Większość powietrznych pomp ciepła funkcjonuje świetnie do -5oC na zewnątrz. 
Poniżej tych temperatur – które jednak zdarzają się w ostatnich latach bardzo 
rzadko – można wesprzeć utrzymanie komfortu termicznego poprzez folie 
grzewcze Red Snake (przy tej okazji jako doskonałe uzupełnienie systemu -  
ekologiczne ogrzewanie podłogowe). 
 
Czy powietrzna pompa ciepła wymaga konserwacji? 
Powietrzna pompa ciepła jest niemal bezawaryjnym systemem ogrzewania wody 
użytkowej. W razie ewentualnych problemów koszty naprawy są niskie. 
 
Jak długo trwa montaż powietrznej pompy ciepła? 
Montaż powietrznej pompy ciepła trwa od jednego do kilku dni – w zależności, 
czy montowane jest tylko urządzenie, czy cała instalacja. 
 
Jakie są korzyści z inwestycji w powietrzną pompę ciepła? 
Zalety powietrznej pompy ciepła, szczególnie w połączeniu z fotowoltaiką to: 
obniżenie do minimum rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, 
bezobsługowość, brak potrzeby magazynowania paliwa, możliwość 
klimatyzowania domu za jej pomocą, brak zagrożenia zaczadzeniem, wybuchem, 
reakcjami alergicznymi na pył, zmniejszenie emisji CO2 na każdego domownika, 
możliwość dofinansowania do zakupu instalacji, długa żywotność. 
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4. Wykorzystanie Wody Deszczowej 
___________________________ 
 

 
Z roku na rok w Polsce borykamy się z coraz większą suszą. Co więcej, nasz kraj 
zasobów własnej słodkiej wody ma niemal najmniej w Europie. Na szczęście 
istnieje sposób, by nie przyczyniać się do tego zjawiska, korzystając z wody 
opadowej oraz roztopowej! Instalacje pozwalające ją wykorzystać są również 
dofinansowywane, dzięki czemu ta długofalowa inwestycja nie będzie dla Ciebie 
dużym obciążeniem – a może stać się prawdziwym odciążeniem! 
 

Woda użytkowa musi spełniać wiele norm, aby była bezpieczna do spożycia, 
przygotowywania posiłków czy mycia się. Taką pewność dają wody 
powierzchniowe i gruntowe z badanych ujęć i studni. Zanoszenie  
do laboratorium próbek deszczówki mija się z celem. Niemniej, to doskonałe 
źródło H2O nie tylko do podlewania roślin czy czyszczenia samochodu  
i podwórka, ale też do prania odzieży czy spłukiwania toalet! Dodatkowo,  
na instalację można otrzymać dofinansowanie. Dowiedz się więcej o dostępnych 
technologiach i programie „Moja Woda” z pytań i odpowiedzi! 
____________ 
 
Dlaczego warto wykorzystywać wodę opadową i roztopową? 
Deszczówka jest wodą miękką, często w przeciwieństwie do tej z sieci. Kwiaty ją 
uwielbiają, a urządzenia AGD czy sanitariaty będą się psuły wolniej dzięki nie 
odkładaniu się kamienia. Gospodarowanie wodą opadową na taką skalę – co jest 
realne przy wysokości opadów w Polsce – pozwoli zmniejszyć ogólne zużycie 
wody w domu pasywnym aż do 50%! 
 
Na co można przeznaczyć środki z programu „Moja Woda”? 
Dotację można przeznaczyć na zakup/montaż/uruchomienie (razem  
z robocizną): przewodów odprowadzających deszczówkę, zbiornika 
retencyjnego, instalacji rozsączającą, instalacji przeznaczonej do 
gospodarowania wodą opadową i roztopową, innych elementów wykorzystania 
tejże wody. 
 
Czy instalacja zbiornika na wodę opadową wiąże się z otrzymaniem 
odpowiedniego pozwolenia? 
To zależy od działki oraz typu zbiornika. Zgłoś się do nas – pomożemy Ci to 
ocenić! 
 
Czy wodę opadową można wykorzystać także w gospodarstwach rolnych  
i firmach? 
Tak! Woda opadowa może zdecydowanie zmniejszyć koszty funkcjonowania 
gospodarstw rolnych. Sprawdzi się także w przedsiębiorstwach, które posiadają 
tereny zielone lub ich usługi pozwalają na użycie deszczówki np. do czyszczenia 
lub chłodzenia. Dodatkowo przedstawiciele tych działalności również mogą 
ubiegać się o dofinansowanie z programu „Moja Woda”! 
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  DOFINANSOWANIA 
___________________________ 
 

Inwestycja w budowę domu powinna być traktowana jako coś, co zwraca się  
w długim okresie. Rozsądny inwestor nie będzie oszczędzał na realizacji, bo wie, 
że po kilku latach wydane na tym etapie pieniądze zamienią się w prawdziwie 
czysty zysk! Jeśli należysz do tego grona, z pewnością zainteresuje Cię budowa 
domu pasywnego – nie tylko ograniczającego wysokość rachunków, ale też 
bezemisyjnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby inwestycja zwróciła się jeszcze szybciej, skorzystaj z dostępnych programów 
dofinansowujących. Nie rezygnuj z marzeń, jeśli teraz uważasz, że Cię na nie  
nie stać. Szeroki wachlarz kredytów na „zielone” inwestycje o niskim 
oprocentowaniu to wizerunkowe działanie banków, które w realny sposób 
pomaga ich klientom. 
 

Sprawdź, jakie sposoby finansowania dostępne są na rynku! W razie pytań 
– napisz lub zadzwoń do nas. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi programami 
proekologicznymi. Pomożemy znaleźć coś dla Ciebie oraz wesprzemy  
w uzupełnianiu dokumentacji! 
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1. Ogólnopolskie 
_____________ 
 

 
Program Czyste Powietrze 
Dofinansowanie to preferencyjna pożyczka na budowę PV, pod warunkiem,  
że wiąże się równocześnie z wymianą emisyjnego źródła ciepła, np. pieca  
na bardziej ekologiczne, jak Red Snake. Pożyczka może dopełnić dofinansowanie 
do nawet 100% kosztów kwalifikowanych – im mniejsze są Twoje przychody,  
tym więcej pieniędzy otrzymasz. 
 
Program „Mój Prąd” 
To dotacja do instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Dzięki niej otrzymuje 
się zwrot do 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej, niż 5 tysięcy złotych. 
 
Fundusz Termomodernizacji i Remontów 
Program ten pozwala na dofinansowanie części kosztów na termomodernizację 
(również wymianę instalacji na nieemisyjne) zarówno do budynków 
mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej czy domów wielorodzinnych. 
 
Agroenergia 
Program dofinansowań do pomp ciepła i fotowoltaiki dla rolników. 
 
Program „Moja Woda” 
Program, który ma na celu dofinansowanie do kosztów zakupu, montażu, 
budowy i uruchomienia instalacji oraz jej elementów, które mają związek  
z gospodarowaniem wodą opadową i roztopową. Skorzystać z niego mogą 
gospodarstwa domowe oraz rolne, firmy i instytucje publiczne. 
 
Ulga termomodernizacyjna 
Ulga podatkowa pozwalająca odzyskać pieniądze zainwestowane  
w fotowoltaikę. 
 
Programy regionalne 
Warto poszukać informacji o sposobach finansowania instalacji opartych na OZE, 
które co jakiś czas ogłaszane są przez lokalne samorządy. Informacje na ten 
temat znajdują się na stronach internetowych urzędów 
 
Programy ogólnopolskie 
Wieści na temat programów ogólnopolskich można śledzić na bieżąco na stronie 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Programy unijne 
W najbliższych latach, w związku z wprowadzaniem tzw. Zielonego Ładu, Unia 
Europejska będzie dofinansowywać na dużą skalę instalacje niskoemisyjne, 
dążąc tym samym do neutralności klimatycznej. Już teraz warto być na bieżąco, 
sprawdzając, czy są ogłaszane nabory. 
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  2. Kredyty na inwestycje 
_____________ 
 

 
Zakupy na raty 
Wiele z urządzeń i instalacji można kupić na raty. Pozwala to rozłożyć koszty  
w czasie, które – dzięki obniżeniu rachunków niemal do zera – nie będą 
obciążające! 
 
Eko-kredyty 
Niektóre programy dofinansowujące wymagają wkładu własnego na budowę 
instalacji opartych na OZE. Niskooprocentowane – do maksymalnie 6% – kredyty 
pozwalają na pokrycie tego wkładu lub ogólnie kosztów zakupu lub montażu 
urządzeń. Warto samodzielnie przyjrzeć się ofertom banków komercyjnych,  
a także PKO BP oraz Banku Ochrony Środowiska czy skorzystać z popularnych 
porównywarek, aby podjąć najkorzystniejszą dla siebie decyzję. Jako Dom Bez 
kosztów pomagamy klientom za pośrednictwem banku BNP Paribas uzyskać 
najlepszą ofertę na rynku! 

DOM BEZ KOSZTÓW DZIĘKI SPECJALISTOM 
___________________________ 
 

Proponowane przez nas rozwiązania są bezawaryjne, trwałe i w pełni 
funkcjonalne. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy 
branżowej potrafimy zmaksymalizować potencjał Twojej działki czy domu.  
W konsekwencji naszej pracy panele fotowoltaiczne Twojej osobistej elektrowni 
produkują wystarczająco dużo energii, aby spełni potrzeby Twojej rodziny. 
Pamiętaj również, że podpisane z naszą pomocą korzystne umowy 
kompensacyjne z dostawcą w lokalnej sieci refinansują wydatki zimowe! 
 

Długoterminowe inwestycje wpłyną na poprawę Twoich finansów w niedalekiej 
przyszłości. Połączenie fotowoltaiki z innymi instalacjami, m.in. folią grzewczą 
Red Snake, powietrzną pompą ciepła oraz wykorzystanie wody opadowej  
i roztopowej sprawią, że spełnią się Twoje marzenia o Domu Bez Kosztów! 
 

Pamiętaj również o korzyściach dla środowiska. Inwestycje, które realizujesz 
teraz, mają wpływ na następne pokolenia. Każda wdrożona przez Ciebie 
inwestycja w fotowoltaikę oraz energooszczędne i oszczędzające wodę instalacje 
przekłada się na zmniejszenie emisyjności, a tym samym nie przyczynianie się  
do powstawania smogu, suszy i innych niekorzystnych zjawisk. Twoje decyzje 
podjęte dzisiaj nie tylko pomogą Ci oszczędzić i spełniać marzenia w przyszłości, 
ale też czynią Ziemię lepszym miejscem do życia dla Ciebie i Twoich dzieci! 
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 KONTAKT 
___________________________ 
 

Masz więcej pytań odnośnie dostępnych rozwiązań oraz dofinansowań? 
Interesuje Cię współpraca przy projekcie Twojego wymarzonego domu? 
Skontaktuj się z nami! 
 

___________________________ 
 

iSEO Piotr Łangowski 
89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 8  
(wjazd od strony ul. Angowickiej 3, naprzeciwko targowiska) 

 795 572 808 
biuro@dombezkosztow.com 

Poniedziałek - Piątek 
8:00 – 16:00 

www.dombezkosztow.com 


	SPIS TREŚCI
	CZYM JEST DOM BEZ KOSZTÓW?
	DOFINANSOWANIA
	DOM BEZ KOSZTÓW DZIĘKI SPECJALISTOM
	KONTAKT

