
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis projektu został przygotowany w ramach projektu parasolowego pn. „Polsko - norweska platforma współpracy dla 

poszanowania energii i klimatu", który finansowany jest w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 

Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

  

Blisko zero emisyjne budynki mieszkalne. Termomodernizacja 

budynków wielorodzinnych przy zaangażowaniu 

mieszkańców z zastosowaniem innowacyjnych instalacji OŹE 

Sztum 



     
 

 

Opis miasta 

Miasto średniej wielkości w północnej Polsce, w województwie pomorskim, które zamieszkuje 

18,7 tys. mieszkańców; bogata historia; miasto partnerskie - Varde w Norwegii 

WWW: http://www.sztum.pl/ 

Opis pomysłu na projekt innowacyjny 

Zidentyfikowanym problemem jest wysokie zużycie energii budynków objętych projektem ze 

względu na ich słabą jakość techniczną oraz mało wydajne indywidualne źródła ogrzewania oraz 

wysoki poziom niskiej emisji (kotły węglowe). Dodatkowo wysokie koszty ogrzewania powiększają 

zjawisko ubóstwa energetycznego. Celem projektu innowacyjnego jest termomodernizacja 

budynków wielorodzinnych z zastosowaniem m.in. pomp ciepła, mikro elektrowni wiatrowych 

pionowej osi obrotu oraz zielonych dachów, żyjących ścian lub magazynów energii. W projekcie 

zostanie zastosowana innowacyjna turbina pionowej osi obrotu, która wykorzystuje niskie 

prędkości wiatru oraz jest niezależna od jego zmienności. Mieszkańcy zostaną również 

przeszkoleni z zakresu sposobu obniżania rachunków za energię. Każde mieszkanie będzie 

wyposażone w specjalny licznik, który będzie na bieżąco przedstawiał zużycie energii oraz 

prognozę produkcji energii z turbiny wiatrowej lub innego OŹE w zależności od pogody. DSM 

(demand side management) - w budynkach zostanie zainstalowane inteligentne opomiarowanie 

wraz z prognozą pogody dzięki, któremu mieszkaniec będzie wiedział kiedy najbardziej opłaca mu 

się włączyć urządzenia o większej mocy aby skorzystać z prądu z turbiny. Energia pozyskiwana 

z wiatru w pierwszej kolejności będzie wykorzystywana na potrzeby pompy ciepła, następnie na 

potrzeby bytowe mieszkańców. W Polsce ani nie świecie nie istnieją tego typu instalacje 

z zastosowaniem jednocześnie pionowej turbiny, pompy ciepła oraz systemu sterowanie energią 

elektryczną. 

Opis pomysłu na mikroprojekt 

Przygotowanie  studium wykonalności dla termomodernizacji budynków wielorodzinnych oparte 

o wymianę doświadczeń z partnerem norweskim. Studium zostanie udostępnione na stronie 

internetowej oraz zaprezentowane lokalnym interesariuszom i sąsiednim gminom na konferencji 

kończącej mikroprojekt. 

Studium będzie zawierało analizę stanu obecnego wybranych budynków, propozycję rozwiązań 

oraz analizę ekonomiczną. Studium zostanie przygotowane dla 6 budynków, które znajdują się na 

terenie Miasta i Gminy. Wobec czego studium przybliży znacząco do realizacji projektu 

innowacyjnego. 

Produkty/rezultaty mikroprojektu 

- Analiza wstępna -  wytypowanie budynków do studium. 

- Spotkanie robocze - z mieszkańcami budynków, które znajdą się w studium wykonalności.  



     
 

- Analiza techniczno-ekonomiczna. 

- Wizyta studyjna w Norwegii - poszukiwanie inspiracji i efektywnych rozwiązań oraz znalezienie 

partnera norweskiego. 

- Zakończenie prac nad analizą techniczno-ekonomiczną – wprowadzenie poprawek i usprawnień 

do zaproponowanych rozwiązań w oparciu o norweskie doświadczenia i pomysły. 

- Wizyta w Norwegii delegacji ze Sztumu – omówienie założeń analizy techniczno-ekonomicznej 

z partnerem. Wizyta studyjna w miejscach, które są szczególnie ciekawe i ważne z punktu widzenia 

efektywności i OZE.   

- Przygotowanie ram współpracy – wspólne opracowanie tekstu umowy.  

-Studium wykonalności - dokumentacja będzie zawierała odrębny rozdział, poświęcony 

zastosowanym technologiom, które można wykorzystać z powodzeniem podczas modernizacji 

energetycznej budynków wielorodzinnych. 

- Rewizyta delegacji z Norwegii i konferencja kończąca mikroprojekt. 

Oczekiwana rola partnera norweskiego 

Na każdym etapie wdrażania projektu chcemy korzystać z doświadczeń i wiedzy partnera 

norweskiego, a jednocześnie wspólnie poszukiwać innych obszarów przyszłej współpracy. 

Osoba kontaktowa 

Michał Mroczkowski, Referent ds. energetycznych 

55/640-63-84, michal.mroczkowski@sztum.pl 

 


