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Ostre przyspieszenie z farmami wiatrowymi

źródło: ShutterStock
• W maju ruszą dostawy 29 turbin Siemensa dla dwóch farm wiatrowych 
spółki PEP Jana Kulczyka w północnej Polsce.
• Zielone farmy za prawie 4 mld zł mogą zostać uruchomione w ciągu 
najbliższego roku. Inwestorzy chcą zdążyć przed nową ustawą o 
odnawialnych źródłach energii

Pojawił si ę projekt nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii. 
Będą w niej spore ograniczenia tego rodzaju lokalizacji . W grze dalej 
jest również projekt oddalający elektrownie wiatrowe. 
Skąd to przyspieszenie?
Dotychczasowe przepisy pozwalały na to, by każdy inwestujący w farmy 
wiatrowe, otrzymywał odgórnie wsparcie w postaci tzw. zielonych 
certyfikatów. W myśl nowej ustawy takie wsparcie otrzymają tylko Ci, 
którzy w trakcie aukcji zaproponują najniższą cenę wytwarzania energii. 
Dopiero po wygranej aukcji inwestor może otrzymać ewentualną pomoc. 



Morska energetyka wiatrowa na fali
W roku 2013, niemal 1,5 MW na 10 MW nowych mocy przy padało na 

morskie farmy wiatrowe. Konsorcjum EurObserv’ER szac uje moc 
zainstalowan ą offshore, przył ączon ą do sieci w 2013 roku na poziomie 1,7 
GW, co zwi ększa całkowit ą moc w morskiej energetyce wiatrowej UE do 6,9 
GW. Wielka Brytania pozostaje wyra źnym liderem na rynku europejskim, m.in. 
dzięki uruchomieniu morskich farm wiatrowych London Arr ay, Lincs, 
Gunfleet Sands 3 i Teesside, jak równie ż w wyniku cz ęściowego przył ączenia 
walijskiej elektrowni wiatrowej Gwynty Môr. Drugie miejsce utrzymuje Dania z 
1,3 GW mocy zainstalowanej, dzi ęki pełnemu przył ączeniu morskiej 
elektrowni wiatrowej Anholt.

Narastaj ący niepokój graczy na rynku morskiej energetyki wiat rowej 
wywołuj ą prognozy na rok 2014, zgodnie z danymi EWEA, liczba pr ojektów w 
budowie spadnie z poziomu czternastu w 2013 roku do jedenastu w 2014.
Niepewno ści regulacyjne w Wielkiej Brytanii i Niemczech bloku ją dalszą 
możliwo ść rozwoju sektora. Wiele projektów zostało opó źnionych lub 
zaniechano ich kontynuacji, np. elektrowni wiatrowej  RWE Innogy’s Atlantic 
Array. Niemieckie przedsi ębiorstwo zadecydowało ostatecznie, że 
ograniczenia techniczne zwi ązane z budow ą elektrowni wiatrowej o mocy 1,2 
GW między Angli ą a Walią spowodowałyby zbyt du ży wzrost kosztów, a 
inwestycja stałaby si ę nieopłaclana.



Polski rynek na trzecim miejscu w Europie w 2013 r.
W 2013 roku Polska z wynikiem 892,8 MW okazała si ę być trzecim w UE 
rynkiem pod wzgl ędem wielko ści przyrostu nowych mocy w energetyce 
wiatrowej, co stanowi 28,1 proc. wzrost w stosunku d o roku ubiegłego. 
Zgodnie z danymi Instytutu Energetyki Odnawialnej (I EO), moc zainstalowana 
turbin wiatrowych w Polsce wynosi 3,4 GW, które pro dukuj ą 6,6 TWh energii. 
Istnieje kilka powodów osi ągni ęcia takich rezultatów. Przede wszystkim, 
Polska posiada odpowiednie warunki geograficzne z bar dzo sprzyjaj ącymi 
strefami wiatru wzdłu ż linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wschodzie i 
północnym wschodzie oraz w górzystych regionach połudn iowych na 
Dolnym Śląsku i ni ższych pasmach Karpat.
15,2 mln zł miała kosztowa ć mała hybrydowa elektrownia wiatrowa i 
fotowoltaiczna oraz termomodernizacja jednego budynku Politechniki 
Białostockiej w ramach projektu zwi ązanego z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii. 12,8 mln zł to dotacja z UE. Unijne pi eniądze pochodziły z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podla skiego na lata 
2007-2013. Rektor uczelni prof. Lech Dzienis oraz mars załek województwa 
podlaskiego Jarosław Dworza ński podpisali umow ę w tej sprawie.
Inwestycje pozwol ą uczelni zaoszcz ędzić rocznie od 10 do kilkunastu proc. 
kosztów ciepła i energii elektrycznej - mówił dziennika rzom prof. Dzienis. 
Rocznie uczelnia płaci za energi ę elektryczn ą, ogrzewanie, ciepł ą wod ę i inne 
media kilkana ście milionów złotych; oszcz ędno ści maj ą być istotne i spore.



W pierwszym kwartale 2013 roku zainstalowana moc źródeł 
odnawialnych (OZE) wzrosła o 209 MW do 4625 MW - wyn ika z 
informacji z Urz ędu Regulacji Energetyki (URE). Moce wiatrowe 
wzrosły o 148 MW do 2645 MW.
Badanie przeprowadzone przez konsorcjum EurObserv’E R.
W 2013 roku moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na świecie 
osiagnęła 318,6 GW. Mimo, że rynek nowo zainstalowanych mocy 
zwiększył się o 12% osiągając 35,5 GW, to w porównaniu z rokiem 2012 
odnotowano spadek dynamiki przyrostu nowych mocy zainstalowanych. 
Znaczący wpływ na globalne spowolnienie tempa wzrostu nowych 
inwestycji, miało zahamowanie na rynku amerykańskim spowodowane 
opóźnionym rozszerzeniem 

35,6 GW
Moc zainstalowana na świecie w 2013r

11,3 GW
Moc zainstalowana w UE w 2013r.



•Co to jest turbina wiatrowa?
•Jak du ża jest elektrownia wiatrowa?

•Jak jest zaprojektowa ć farmę wiatrow ą?

•Jak długo trzeba czeka ć na budow ę farmy wiatrowej?

•Jakie s ą koszty budowy farmy wiatrowej?

•Jak skuteczne s ą turbiny wiatrowe?

•Ile miejsca ma farm wiatrowych potrzebne?

•Czy mógłbym postawi ć turbin ę w moim ogrodzie lub na dachu 
mojego domu?

•Kto buduje turbiny wiatrowe ?

•Dlaczego nie umie ścić wszystkie turbiny wiatrowe do morza?

•Jaka jest żywotno ść turbiny ?

•Jakie inne korzy ści przyniesie dla środowiska energetyka 
wiatrowa?



Ile wspólnego z rzeczywisto ścią ma pięć pozornie logicznych tez 
dotycz ących źródeł energii

Funkcjonowanie współczesnej machiny gospodarczej byłoby niemożliwe 
bez użycia energii. W ciągu ostatnich 200 lat liczba ludności globu wzrosła 
z jednego do siedmiu miliardów, a zużycie energii na głowę mieszkańca 
skoczyło aż czterokrotnie. Wokół tego, czy zasoby paliw na ziemi są 
ograniczone, czy wręcz przeciwnie — w szybkim tempie się wyczerpują —
narosło wiele mitów. Pięciu z nich przyjrzała się Gail Tverberg, 
komentatorka portalu Our Finite World. Sprawdź, czy i ty dałbyś się im 
zwieść.

1. Energia odnawialna jest dost ępna bez ogranicze ń
Żaden rodzaj energii nie jest dostępny bez ograniczeń. Im więcej korzysta 
się z danego źródła energii, tym od pewnego punktu osiąga się mniejszą 
wydajność. W przypadku energii wiatrowej kolejne farmy można lokować w 
gorszych miejscach od poprzednich, co oznacza, że na którymś etapie 
kolejna taka inwestycja może się nie zwrócić.

Źródło - http:/WysokieNapiecie.pl



2. Można łatwo przestawi ć się z jednego źródła energii na inne
Każda zamiana źródła energii na inne jest zwykle kosztowna i długotrwała, 
o ile w ogóle da się ją przeprowadzić. Głównym powodem jest fakt, że 
różne rodzaje energii są używane w różnych celach. Nie jest tajemnicą, że 
do użytku w transporcie na dalekie odległości najlepiej nadaje się ropa 
naftowa. Jej wartość energetyczna jest skupiona w relatywnie małej masie, 
płynna forma ułatwia uzupełnianie zużytego paliwa, a do korzystania z niej 
przystosowane są zarówno floty samochodowe, jak i infrastruktura w 
postaci stacji paliw. 

3 Liczba ludno ści nie ma wiele wspólnego z dost ępnością energii
Przypadki znaczącego wzrostu liczby ludności świata były w dziejach 
zwykle związane z uzyskaniem dostępu do nowych zasobów 
energetycznych. Liczba ludności zaczęła szybko rosnąć w czasie rewolucji 
przemysłowej. Zastąpienie w roli opału drewna węglem pozwoliło na 
przemysłowe wytwarzanie m.in. maszyn rolniczych, które umożliwiły 
zwiększenie produkcji żywności. Podobnie powojenny boom gospodarczy w 
Europie i USA napędzany był dużą dostępnością i niskimi cenami ropy 
naftowej. Tania energia zwiększyła zasobność rodzin, umożliwiając im 
posiadanie większej liczby dzieci. 



4. Zapasy ropy wkrótce si ę wyczerpi ą
Ten mit jest bliższy prawdy niż poprzednie. Jeżeli jednak ropa zacznie się 
kończyć, to nie dlatego, że jej fizycznie zabraknie, ale dlatego, że 
konsumenci nie będą dysponowali odpowiednią siłą nabywczą, by 
wypchnąć cenę surowca na poziom uzasadniający wydobycie go z 
najtrudniej dostępnych pokładów. Brak inwestycji w nowe moce 
wydobywcze doprowadziłby w takim przypadku do zmniejszania się 
produkcji.

5. Gospodarka obyłaby si ę bez energii
Tak jak człowiek potrzebuje energii do życia, tak gospodarka do 
funkcjonowania potrzebuje surowców energetycznych. Do XVIII w. energia 
była wykorzystywana w największej części do zbierania plonów i 
przetwarzania żywności. Dziś bez energii nie byłoby możliwe ani 
funkcjonowanie miast, ani korzystanie z wyrobów przemysłu, ani 
przemieszczanie się w inny sposób niż przy pomocy zwierząt pociągowych.
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Twierdzenie :

Czy wiatraki wytwarzaj ą pole elektromagnetyczne?



Twierdzenie: "Wiatraki zabijaj ą ptaki"
Każdy rodzaj działalności ludzi wpływa na przyrodę. By nie zwariować i nie 
iść w stronę "ekoterroryzmu" (ratowanie każdej sztuki za wszelką cenę), 
należy zadać sobie pytanie, czy dana lokalizacja wpłynie negatywnie na 
populację jakiegoś gatunku czy też nie. W większości przypadków na 
liczbę sztuk danego gatunku mają wpływ lokalne zasoby pokarmowe, co 
przedstawia grafika poniżej:
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Twierdzenie: "elektrownie wiatrowe hałasują - czy to prawda?"

Dźwięki słyszalne mierzymy w filtrze "A" i mierzymy w decybelach, 
zapisujemy jako dB(A).

Pod samym wiatrakiem jest około 50 dB(A).

Dla porównania przy drodze lub w samochodzie jest 70 dB(A).

Różnica 10 dB więcej to 2 razy głośniej w ludzkim odczuciu. Czyli 
samochód jest 4 razy głośniejszy niż wiatrak.

Poziom hałasu w dalszych odległościach:

500 m od wiatraków jest około 35-40 dB(A).

500 m od ruchliwej drogi jest 50 dB(A), zaś mieszkając 20-50 m od 
przeciętnie ruchliwej drogi mamy przed domem 55 dB(A).

Mieszkając w pobliżu drogi wiatraki nie są wyraźnie słyszalne, 
ponieważ to najgłośniejszy poziom decyduje o tle akustycznym 
(czyli droga a nawet szum liści). W odległości ponad 500 m od 
wiatraków, są one słyszane okazjonalnie przed domem, natomiast 
w domu nie są słyszalne już w odległości 300 m.

Źródło - http://wiatrowa.blox.pl/2012/11/Energia-wiat rowa-najczestsze-mity



Twierdzenie: "Wiatraki emitują infradźwięki." 

Infrad źwięki brzmi ą gro źnie, tym bardziej, że mało kto wie o co w tym chodzi, 
więc łatwo tym straszy ć. Infrad źwięki to d źwięki jak ka żde inne (czyli fale w 
powietrzu 2-20 Hz), tyle że akurat my ludzie ich nie słyszymy. Natomiast całkie m 
duża ilo ść zwierz ąt w tym ssaków, si ę nimi posługuje, odbiera i wysyła. S ą to 
cho ćby wieloryby czy słonie.

Infradźwięki mierzymy przez filtr G w decybelach i zapisujemy jako dB(G). Normy dla 
infradźwięków są nieco inne niż dla dźwięków słyszalnych, ponieważ infradźwięki są 
mniej uciążliwe na tym samym poziomie decybeli, ponieważ w skrócie: 50 dB(A) nie 
równa się 50 dB(G).

Elektrownie wiatrowe emitują 50-80 dB(G), natomiast kolej czy samochód 100 dB(G), 
silniejszy wiatr i zawirowania powietrza koło budynków ponad 100 dB(G), wiele 
urządzeń i zakładów ponad 100 dB(G). Przepisy o poziomie infradźwięków mówią o 
102 dB(G) odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy. Za poziom szkodliwy w dłuższym 
okresie czasu uważa się poziomy powyżej 130 dB(G). Jak widać, elektrownie 
wiatrowe nie zbliżają się nawet do tych norm, a poziom infradźwięków 500 m od 
wiatraków jest zbliżony do tła w jakim żyjemy, czyli około 50 dB(G).
2010 Raport kanadyjski " Potencjał Zdrowia - Wpływ Turbin wiatrowych ",
potwierdził, że poziom emisji hałasu jest zgodny z zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) dla obszarów mieszkalnych.

Źródło - http://wiatrowa.blox.pl/2012/11/Energia-wiat rowa-najczestsze-mity



Twierdzenie: "W innych krajach stawia się po 1-3 km 
od zabudowań - czy to prawda?"

Nie jest to prawdą, ponieważ praktycznie we wszystkich państwach trzeba spełnić 
wiele wymogów z których najważniejszy jest poziom hałasu. Podobnie jak w Polsce, 
w większości trzeba spełnić wymóg 40-45 dB(A) w nocy i 50-55 dB(A) w dzień. W 
niektórych krajach zaleca się także odległość 3-4 wysokości turbin. By postawić 
obecnie elektrownię wiatrową większą niż 0,1 MW, należy przygotować projekt, którzy 
trzeba uzgodnić czasem z 40 instytucjami!

Dlaczego więc część osób wspomina, że w innych krajach są zasady lokalizacji 1-3 
km od zabudowań? Ponieważ cytują opinie zasłyszane, albo zalecenia prewencyjne 
niektórych środowisk. Zalecenia te opieraj ą się często na bł ędnych zało żeniach, 
by nie powiedzie ć, że są wręcz wynikiem lobbingu innych środowisk 
energetycznych i nie tylko (tak że lokalnych). Dobrym przykładem mo że być 
tutaj protest Francji przeciw naszym łupkom i mo żliwo ści wydobycia z nich 
gazu. Francja jest znanym liderem energetyki j ądrowej i mocno zwalcza inne 
rodzaje energii w tym gaz łupkowy czy energi ę wiatrow ą. Francuska Akademia 
Medyczna przygotowała zalecenia, by lokalizować wiatraki powyżej 1,5 km od 
zabudowań. Nie ma to jednak mocy prawnej, a jest tylko zwykłą opinią i w praktyce, 
wiatraki stawia się we Francji i 400 m od zabudowań.
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Od zeszłego roku miejscowo ść Ostkraft znana jest nie 
tylko mieszka ńcom Bornholmu. Przyst ąpiła bowiem do 
projektu o nazwie EcoGrid, za sprawą którego duńska wysepka 
stała się poligonem energetycznym dla świata. - To eksperyment w 
równym stopniu techniczny, co społeczny. I ważny dla całej Danii. Ma 
pokazać, czy można znacznie ograniczyć zużycie energii i czerpać ją 
wyłącznie ze źródeł odnawialnych. 
I to właśnie opinie mieszkańców będą w tym teście najważniejsze. 
Bornholm wybrano z kilku powodów. Po pierwsze, wyspa ta nie ma 
własnych konwencjonalnych zasobów energii. Po drugie, nie jest ani zbyt 
duża, ani zbyt mała. Po trzecie, już teraz ponad połowa prądu na wyspie 
pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Wreszcie po czwarte, Bornholm 
należy do Danii, a kraj ten w zeszłym roku zdecydował, że najpóźniej w 
2050 r. całą energię potrzebną do produkcji prądu, ciepła i paliw będzie 
pozyskiwał ze źródeł odnawialnych. Chce też do 2020 r. aż o 12% 
ograniczyć jej zużycie, zarazem przyspieszając tempo rozwoju 
gospodarczego.
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Co to jest spółdzielnia energetyczna?

W Niemczech istnieje wiele rodzajów współpracy w dziedzinie produkcji energii. 
Czasem łączą się dwie lub trzy osoby prywatne w ramach realizacji wspólnego 
projektu, ale również większe grupy mieszkańców danego obszaru, np. 200 rodzin, 
które organizują się w postaci spółdzielni. Cel jest zawsze ten sam; a mianowicie 
wyprodukowanie energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych, ich 
wykorzystanie lub, przy nadmiarze produkcji, ich sprzedaż do sieci. W Niemczech 
istnieje nadzień dzisiejszy ponad 800 takich spółdzielni, a ponad 200 000 osób jest 
zaangażowanych w nie finansowo. Oprócz tej klasycznej formy istnieją również inne 
struktury prawne, w których obywatele mogą uczestniczyć w realizacji projektów 
energetycznych, np. spółki komandytowe. Jakkolwiek, cel jest zawsze taki sam: 
energia, którą praktycznie obywatele dysponują (wiatr, słońce, lokalna biomasa) 
powinna być wykorzystana przez mieszkańców ich regionu!

Co nale ży zrobi ć w Polsce, aby na bazie do świadcze ń niemieckich 
powstały w Polsce spółdzielnie energetyczne?

Dokładnie rzecz ujmując, powstanie spółdzielni/spółek z prawnego punktu widzenia 
jest bardzo proste. Tu należy dodać, że tego rodzaju spółdzielnie/spółki istnieją nie 
tylko w Niemczech, ale również w innych krajach Europy oraz na całym świecie. W 
Niemczech mieszkańcy są w sprzyjającej sytuacji, ponieważ małe, zazwyczaj 
regionalne, banki i kasy oszczędności są bardzo pomocne przy finansowaniu takich 
projektów energetycznych.



Czy Polska ma szans ę tworzenia i rozwijania spółdzielni 
energetycznych?

Oczywiście. Polska ma również szanse, aby projekty tego rodzaju rozwijały się 
z pozytywnym skutkiem. Jednakże potrzebne tu są konkretne przepisy i 
działania w tym zakresie. W Niemczech zdecydowanie dużą rolę odegrała 
ustawa o promocji energii odnawialnej. Ułatwiła ona w dużym stopniu 
produkcję i sprzedaż energii elektrycznej do sieci. Polska wersja ustawy OZE, 
która ostała zatwierdzona w dniu 08.04.2014 przez Radę Ministrów, w 
porównaniu z niemiecką wersją ustawy OZE, nie sprzyja rozwojowi produkcji 
energii odnawialnej przez zdecentralizowanych producentów w postaci 
energetyki prosumenckiej
Mimo wszystko, w Polsce istnieje ogromny potencjał rozwojowy dla 
spółdzielni , czy spółek akcjonariatu obywatelskiego , np. w zakresie 
produkcji ciepła i energii elektrycznej na pokrycie własnych potrzeb i sprzedaż. 
Tu należy zauważyć, że przy okazji poprawiłaby się sytuacja wielu miast, a 
także mniejszych miejscowości w zakresie jakości powietrza. Właśnie poprzez 
działania takich spółdzielni można by zapobiec negatywnym skutkom spalania 
węgla w małych, zdecentralizowanych instalacjach ciepłowniczych.
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