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Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - montaŨ instalacji solarnych i kotğ·w na biomasň 

Gmina Ulan-Majorat zakoŒczyğa realizacjň projektu ĂEnergia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - montaŨ instalacji 

solarnych i kotğ·w na biomasňò. Projektem zostağy objňte wszystkie miejscowoŜci gminy. W jego ramach zostağo 

zainstalowanych: 360 szt. instalacji kolektor·w sğonecznych do przygotowywania c.w.u. oraz 19 szt. piec·w                               

na biomasň.  

Cağkowita wartoŜĺ projektu wyniosğa 4 059 551,69 zğ. Na powyŨszy cel Gmina otrzymağa dofinansowanie                               

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew·dztwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokoŜci 3 059 898,24 zğ. 

Przedsiňwziňcie wpisuje siň w cele Programu Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 i przyczyniğo siň do ich 

realizacji, w tym celu gğ·wnego projektu, kt·rym jest zwiňkszenie stosowania Odnawialnych ťr·değ Energii na terenie 

gminy. 

Projekt objŃğ montaŨ nowych instalacji do produkcji energii cieplnej ze sğoŒca, w zwiŃzku z tym nastŃpiğo wparcie 

wytwarzania energii pochodzŃcej ze Ŧr·değ odnawialnych, w szczeg·lnoŜci w sektorze mieszkaniowym oraz 

zastňpowanie istniejŃcej produkcji energii z wyczerpywalnych zasob·w kopalnych produkcjŃ energii ze Ŧr·değ 

alternatywnych. Projekt ma kluczowe znaczenie dla dywersyfikacji dostaw energii oraz zwiňkszenia bezpieczeŒstwa 

energetycznego. Inwestycja, obok korzyŜci spoğecznych i gospodarczych, przyczyniğa siň do poprawy stanu Ŝrodowiska 

naturalnego oraz znaczŃco wpğynňğa na skuteczniejsze przeciwdziağanie zmianom klimatu.  

Pod koniec 2015 roku byğo juŨ wiadomym, Ũe ZarzŃd Wojew·dztwa Lubelskiego na poczŃtku kolejnego roku ogğosi 

konkursowy nab·r wniosk·w na dofinansowanie realizacji zadaŒ z zakresu odnawialnych Ŧr·değ energii. MieszkaŒcy 

Gminy Ulan-Majorat czekali na tň informacjň i oczekiwali od W·jta przygotowania projektu, kt·ry m·gğby w spos·b 

skuteczny braĺ udziağ w konkursie. Zainteresowanie MieszkaŒc·w byğo duŨe i skupiğo siň wok·ğ montaŨu kolektor·w 

sğonecznych, kotğ·w na biomasň oraz instalacji fotowoltaicznych. Zostağa podjňta decyzja o przygotowaniu i zğoŨeniu 

dw·ch projekt·w: jeden na instalacje solarne i kotğy, a drugi na instalacje fotowoltaiczne. W wyniku przeprowadzonej 

oceny wniosk·w zğoŨonych przez gminy dwa nasze wnioski znalazğy siň na liŜcie rankingowej, w tym jeden z max. 

liczbŃ punk·w ï 100. W grudniu 2016 roku W·jt Gminy podpisağ umowň z ZarzŃdem Wojew·dztwa Lubelskiego.                    

W celu wyboru wykonawcy zadania zostağ ogğoszony przetarg: kotğy na biomasň montowağa firma SANITO Sp. z o.o., 

natomiast kolektory sğoneczne firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Po rozstrzygniňciu przetargu podpisano umowy finansowe ze wszystkimi mieszkaŒcami, kt·rzy wyrazili chňĺ 

przystŃpienia do programu, skğadajŃc stosowne deklaracje w 2016 roku. Utworzona zostağa r·wnieŨ lista rezerwowa, 

na kt·rŃ mieszkaŒcy zapisywali siň w 2017 i 2018 roku. W zwiŃzku z wpğywajŃcymi rezygnacjami od uczestnik·w 

projektu sukcesywnie uzupeğniano listň podstawowŃ chňtnymi mieszkaŒcami zapisanymi na liŜcie rezerwowej. 

W ramach projektu zostağ utworzony portal internetowy, kt·ry bňdzie promowağ rozwiŃzania, usğugi i produkty 

czystej energii oraz przyczyni siň do rozwoju spoğeczeŒstwa informacyjnego. Zastosowane inteligentne systemy 

zarzŃdzania energiŃ w oparciu o technologiň TIK wpğynŃ na racjonalnoŜĺ jej uŨytkowania i zachowanie zasob·w 

naturalnych.  

Gğ·wny cel projektu zostağ osiŃgniňty. NastŃpiğ wzrost wykorzystania odnawialnych Ŧr·değ energii na terenie gminy 

Ulan-Majorat, kt·ry przyczyni siň do zredukowania emisji substancji szkodliwych do atmosfery, a tym samym 

podniesienie jakoŜci Ŝrodowiska naturalnego obszaru. Dziňki temu znaczŃco poprawi siň jakoŜĺ Ũycia mieszkaŒc·w                

i zmniejszy ich podatnoŜĺ na zachorowania oraz wzroŜnie atrakcyjnoŜĺ turystyczna obszaru. W efekcie dywersyfikacji 

Ŧr·değ pozyskiwania energii nastŃpi zmniejszenie uciŃŨliwoŜci zwiŃzanych z tradycyjnym sposobem jej produkcji oraz 

spadek zuŨycia konwencjonalnych noŜnik·w, takich jak wňgiel. Przyczyni siň to zar·wno do efektywnego                                        

i racjonalnego wykorzystania zasob·w naturalnych, jak i ograniczenia obciŃŨeŒ finansowych zwiŃzanych z nabyciem 

noŜnik·w. 


