
DOLINA ZIELAWY- koncepcja 
utworzenia i rozwoju klastra energii





 obszar wielkości blisko 620 km kw.,

zamieszkały przez ponad 16 000 osób,

wspólne cele i plany – Strategia Rozwoju
Gmin Partnerskich na lata 20115 - 2023,

siła i konkurencyjność,

atrakcyjność grupowa i indywidualna.



rozwój kapitału ludzkiego od najmłodszych lat,

 rozwój infrastruktury drogowej,

 poprawa bezpieczeństwa ekologicznego,

 wspólna promocja kultury i turystyki,

 inwestycje w odnawialne źródła energii,



Czysta energia w Dolinie Zielawy – I i II etap

Beneficjent: Gmina Wisznice – jako lider 
projektu w I etapie; Gmina Parczew – lider w II 
etapie

Nazwa Programu: Regionalny Program
Operacyjny Województwa Lubelskiego na
lata 2007-2013

Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku

Koszt inwestycji: 13 999 278,48 PLN

Dofinansowanie: 11 899 386,70 PLN

Łącznie zamontowano 1 348 instalacji 
solarnych, w tym 528 w Gminie 
Wisznice; inwestycja obejmowała 
również wymianę kotłów na biomasę 
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Wisznicach o wartości 298 868,07 zł 
(z dofinans. w kwocie 227 980,76 zł)



BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ  O MOCY 1,4 MW  W DOLINIE ZIELAWY

ENERGIA DOLINA ZIELAWY SP. Z O.O.

•powołanie spółki – początek 2012 r.

•cel - realizacja zadań publicznych związanych z zabezpieczeniem
energetycznym obszaru partnerstwa

•własność – 100% udziałów samorządów partnerskich,
rozkładających się proporcjonalnie 
(wg wielkości danej gminy i liczby ludności):

Wisznice – 32,2 %
Jabłoń – 25,6%
Sosnówka – 16,6%
Rossosz – 14,7%
Podedwórze – 10,9%

•pierwsze wspólne działanie – opracowanie i 
złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji 
pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW 
w Dolinie Zielawy”  oraz realizacja przedsięwzięcia



BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ  O MOCY 1,4 MW  W DOLINIE ZIELAWY

Beneficjent: 
Energia Dolina Zielawy Sp. z o.o.

Nazwa Programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
na lata 2007-2013

Działanie:
6.2 Energia przyjazna środowisku

Koszt inwestycji: 7 800 000,- PLN

Dofinansowanie z UE: 3 100 000,- PLN

Wkład własny spółki: 3 241 000 ,- PLN
wraz z kosztami niekwalifik.

Zwrot VAT 1 459 000,- PLN



BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ  O MOCY 1,4 MW  W DOLINIE ZIELAWY

Cały obszar, na którym 
zainstalowane są panele 
fotowoltaiczne wynosi 3,5 ha, 
natomiast łączna 
powierzchnia paneli 
fotowoltaicznych wynosi  
9136m2, czyli prawie 1 ha.



Inne zasoby energetyczne gmin (zasoby prywatne):

• Instalacje kolektorów słonecznych o mocy 6 MW
• Biogazownia o mocy 1,0 MW,
• 2 farmy fotowoltaiczne o mocy 0,99 MW,
• Instalacje fotowoltaiczne prosumenckie,



Problemy powstania klastra:

• Problem formalny- 5 gmin w klastrze (6 gmin w porozumieniu),
• Problem finansowania inwestycji w klastrze (Działanie 1.1.1 

Inteligentny Rozwój- ?),
• Problem długoterminowego finansowania klastra,
• Problem dogadania na linii klaster- OSD (Operator Systemu 

Dystrybucji- PGE),



Potrzeby i pomysły na inwestycje klastra:

• Biogazownia z rozprowadzeniem sieci gazowej ze sprzedażą 
nadwyżki energii ze spalenia niewykorzystanego biogazu do 
sieci,

• Kolejne 4 farmy fotowoltaiczne (własność prywatna- to już się 
dzieje),

• Budowa magazynu energii o mocy ??? (rozmowa z PGE jaka 
moc byłaby wskazana),



Cel Klastra:
Dojście do zrównoważenia produkcji i zużycia 
energii,

Koordynator klastra:

Energia Dolina Zielawy sp. zo.o.



Końcowe zasoby:

• Producenci energii odnawialnej- moc produkcji 4,4 MW 
(istniejące) + ok. 6 MW,

• Zużycie energii w 5 gminach- szacowane- 16 GWh,
• Magazyn/ Magazyny energii,



Dziękuję bardzo!

Piotr Dragan
Wójt Gminy Wisznice


