


Słownik pojęć:

Turbina wiatrowa (siłownia wiatrowa) – jest 
młodszym i nowocześniejszym „bratem” popularnych 
swego czasu w Polsce i na świecie wiatraków.

Elektrownia wiatrowa – jest nieco szerszym pojęciem 
niż turbina wiatrowa, obejmuje takŜe zespół innych 
urządzeń produkujących prąd.

Park wiatrowy (farma wiatrowa) – zespół wielu turbin 
wiatrowych na danym obszarze, zazwyczaj z własnym 
przyłączem do GPZ lub linii SN.



Energia wiatrowa wczoraj i dziś

Elektrownie wiatrowe co do zasady nie różnią się od popularnych  

swego czas wiatraków. Energia wiatru jest zamieniana na energię zdatną do

wykorzystania przez ludzi. W wiatrakach ta energia była wykorzystywana od

razu (np.: młyny), w elektrowniach wiatrowych jest przesyłana dalej.

• Liczba wiatraków na 
terenach Polski w XIX wieku: 
20 000 (miała go prawie kaŜda 
wieś);

• Liczba elektrowni wiatrowych 
w Polsce w 2009 roku: niewiele 
ponad 250 (80 razy mniej niŜ 
dawniej).



Energia wiatrowa nie jest niczym nowym

zarówno w Polsce jak i na świecie.



Spis treści:

1. Dlaczego warto wspierać energię z wiatru?
2. Czy ceny prądu wzrosną przez energię wiatrową?
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1) Dlaczego warto wspierać energię wiatrową?

Energia wiatrowa jest niewyczerpywalna i cały 

czas obniża swoje koszty. 

Energia ze źródeł konwencjonalnych (paliwa kopalne) 

Systematycznie drożeje mimo okresowych spadków cen.











Ceny węgla i innych paliw 
kopalnych będą nieustannie drożeć



2) Czy ceny energii wzrosną przez elektrownie 
wiatrowe?

Cena hurtowa energii w 2010 roku = 197 zł (146 zł w 2007 r.)
Cena zielonych certyfikatów w 2010 roku = 272 zł

Zakładając coroczny 6% wzrost cen hurtowych energii (np.: 
między 2007-2010 wzrosły o 35%) z powodu droŜejących 
paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz), w 2025 roku moŜna się 
spodziewać ceny za MWh:

Rok 2010 – 197 zł Rok 2025 – 472 zł

2011 – 209 zł 2024 – 445 zł

2012 – 221 zł 2023 – 420 zł

2013 – 235 zł 2022 – 396 zł

2014 – 249 zł 2021 – 374 zł

2015 – 264 zł 2020 – 353 zł

2016 – 279 zł 2019 – 333 zł

2017 – 296 zł 2018 – 314 zł



Trend wzrostu cen energii w Polsce



Przekładanie się cen hurtowych energii 
na ceny odbiorców indywidualnych

Przez 8 lat cena pr ądu wzrosła o 56% 
głównie przez dro Ŝejące paliwa kopalne (w ęgiel, gaz, ropa)



Porównanie cen 2010 – 2025 rok

Rok 2010

• Energia z wiatru 1% udziału = 1 jednostka płacona po 469 zł 
(197 + 272 zł);

• Energia pozostała 99% udziału = 99 jednostek płaconych po 
197 zł

Razem 100 jednostek (100%) = 19972 zł

czyli 199,72 za 1%

Obecnie wpływ energii wiatrowej na cenę to około +1,4%
(ponieważ 199,72//197 = 1,4% więcej)



• Przez cały rozwój (bardzo powolny) energii 
wiatrowej w Polsce, jej wpływ na wzrost cen 
to zaledwie około 1,4%.

• Tymczasem z powodu wzrostu cen węgla, 
ropy czy gazu, wzrost cen prądu między 2001 
a 2009 rokiem to aż 56%!



Rok 2025

Energia z wiatru 8% udziału = 8 x 469 zł (zakładając utrzymanie 
cen z 2010, ponieważ ta cena gwarantuję spłatę inwestycji w 
ciągu 5-10 lat od postawienia);

Energia pozostała 92% udziału = 92 x 472 zł

Razem: 100% = 47176 zł 

czyli 471,76 za 1% (cena dla energii wiatrowej to 469 zł)

Czyli już za 15 lat dzisiejsze elektrownie wiatrowe mogą 
przyczynić się do obniżania cen prądu.



Energetyka wiatrowa w Polsce

• Obowiązek wynikający z Dyrektywy 2001/77/WE 
– 7,5% udział energii elektrycznej z OZE w bilansie 
energii Użytkowanej brutto w roku 2010.

• Decyzja Szczytu Unii Europejskiej z marca 2007 
roku o zwiększeniu do 20% udziału energii z OZE 
w bilansie produkowanej energii pierwotnej.

• Założenia „Polityki energetycznej Polski do roku 
2025” – 2000 MW w energetyce wiatrowej do 
roku 2010, 2,5% udział w produkcji energii 
elektrycznej.



• Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce 
na dzień 30.06.2010 roku wynosi jedynie 1006 MW
(zamiast planowanych 2000 MW w 2010 roku);

• Dane z Ministerstwa Gospodarki z 2010 roku 
zakładają zużycie w 2010 roku 163,3 TWh, zaś w 
2030 roku aż 279,8 TWh. Co oznacza roczny przyrost 
na poziomie 5,8 TWh. Zakładając nawet wolniejsze 
tempo przyrostu (1,5 TWh na rok), daje to prawie 
180 TWh w 2020 roku, kiedy to być może powstaną 
pierwsze elektrownie atomowe. Do tego czasu 
musimy przygotować nowe moce wytwórcze, a wiatr 
najszybciej wypełnia te lukę.



Przykładowe założenia udziału produkcji energii w Polsce:

2010 rok - 163,3 TWh:

• wiatr 1 % (1,6 TWh), węgiel 94 % (153,5 TWh), atom - brak, 
pozostałe 5 % (8,2 TWh);

2020 rok - 180 TWh:

• wiatr 8,3 % (15 TWh), węgiel 83,4 % (150 TWh), atom - brak, 
pozostałe 8,3 % (15 TWh);

2030 rok - 200 TWh:

• wiatr 9 % - (18TWh), węgiel 70 % (140 TWh), atom 12 % (24 
TWh), pozostałe 9 % (18 TWh).



Nikt nie zakłada dominacji udziału energii 
wiatrowej, ma to być tylko czyste i szybkie 

uzupełnienie brakującej mocy w kraju. 

„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” 
(Sejm, 2001 rok) określa cel ilościowy w 

postaci 7,5% udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w krajowym bilansie zużycia 

energii do 2010 r. i 14% w 2020 r.



3) Jakie są korzyści z energetyki wiatrowej?



Korzyści z  inwestycjiKorzyści z inwestycji

• korzyści dla środowiska

• korzyści dla Gminy

• korzyści dla mieszkańców

• korzyści dla kraju

(szczegóły niżej)



Środowisko

- elektrownia nie wprowadza zanieczyszczeń do
środowiska;

- redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery:
dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku
węgla, popiołów w wyniku spalania paliw
kopalnianych do produkcji energii a przez to
przeciwdziałanie dalszym zmianom klimatu;

- brak powstawania odpadów stałych i
gazowych, odorów czy ścieków;

- brak zanieczyszczenia wód i gleby.



- brak degradacji terenu i strat w obiegu wody, 
które mają miejsce przy produkcji energii w 
konwencjonalnych elektrowniach i 
elektrociepłowniach

- zamontowanie 1 elektrowni wiatrowej o mocy 
2,0 MW powoduje redukcję wydzielania 
zanieczyszczeń w skali roku wg danych Komisji 
Energetyki Wspólnoty Europejskiej:
- 16 – 30 ton dwutlenku siarki SO2,

- 16 – 28 ton tlenków azotu NOx,

- 2350 – 4750 ton dwutlenku węgla CO2,

- 165 – 300 ton popiołów



Czystość i brak emisji

• Emisja zanieczyszczeń oraz CO2 wytworzona do produkcji, transportu, 
obsługi i recyklingowi elektrowni wiatrowej zwraca się po około pół roku 
jej pracy. Co oznacza, że pozostałe około 25 lat pracy „czyści” powietrze.

• Zgodnie ze statystykami Vestas, zużycie własne zazwyczaj nie przekracza 
0,05% całkowitej produkcji (1/2000 wytworzonej energii).

• Turbina wiatrowa Vestas V90-3.0 MW produkuje taką samą ilość energii 
elektrycznej co 13000 baryłek ropy rocznie - bez emisji.

• Dodatkowo 80% wszystkich turbin Vestasa jest wytwarzana przez 
recykling.



Gmina

- wpływ do budżetu gminy z tytułu podatku                          
od nieruchomości,

- częściowa modernizacja dróg gminnych                        
w obrębie parku wiatrowego,

- rozwój lokalnej infrastruktury 
elektroenergetycznej



Mieszkańcy

- czynsz dzierżawny dla właścicieli gruntów, na których
zostaną wybudowane elektrownie;

- wynagrodzenie za położenie sieci kablowej;

- modernizacja części istniejących dróg gminnych;

- inwestycje gminne realizowane za wpływu z tytułu
podatków od nieruchomości;

- dodatkowe miejsca pracy (lokalnie) przy budowie dróg i
sieci (a także w innych miejscach, np.: Stocznia Gdańska).



Kraj

- wpływ na rozwój i aktywizację regionów;

- poprawa jakości powietrza;

- dywersyfikacja źródeł energii;

- wzrost bezpieczeństwa energetycznego

kraju.



4) Czy w Polsce są dogodne warunki do 
stawiania wiatraków?



Polska ma porównywalne warunki wietrzności jak Niemcy czy 
Hiszpania, tymczasem ilość zainstalowanej mocy energii 

wiatrowej w Polsce jest około 30 razy niższa



Siła wiatru w Polsce

Poglądowe mapy wietrzności dla Polski na 10 m i 100 m nad gruntem:



• Prędkość wiatru na 10 m nad poziomem 
gruntu wynosi w Polsce na większości obszaru 
od 3-4,5 m/s;

• W kotlinach i dolinach spada poniżej 3 m/s; 

• Na terenach otwartych, nadmorskich i 
wzniesieniach wzrasta do ponad 4-5 m/s.

Siła wiatru rośnie wraz z wysokością, między 10 
a 100 m wzrasta dodatkowo o około 3 m/s.



• Prędkość wiatru na 100 m nad poziomem 
gruntu wynosi w Polsce na większości obszaru 
od 6-7 m/s;

• W kotlinach i dolinach spada poniżej 6 m/s; 

• Na terenach otwartych, nadmorskich i 
wzniesieniach wzrasta do ponad 7-8 m/s.



• W głębi lądu stawia się specjalne turbiny 
„lądowe”, które mają lepszą efektywność od 
turbin „nadmorskich”, przy tym samym 
wietrze typowym dla lądu (czyli przy 6-7 m/s).

• Przykładem nowoczesnych i efektywnych 
turbin są np.: 

Vestas 1,8 i 2 MW (V90 i V100)



Vestas 1,8 i 2,0 MW



Porównanie starych i nowych turbin



Im wyżej nad gruntem, tym wiatr 
silniejszy i stabilniejszy





5) Poziom dźwięków („hałas”)



Hałas
przy 

drogach







Przykładowe pomiary dźwięku



POMIARY WŁASNE

Średni hałas 
zmierzony w lesie

36,9 dB



POMIARY WŁASNE

Hałas zmierzony 230 m od elektrowni wiatrowej  (43,2 dB).
Elektrownie 2x2 MW we wsi Karczyn (Gmina Kruszwica)



POMIARY WŁASNE

Hałas zmierzony podczas przejazdu samochodu osobowego (80,4 dB)



6) Infradźwięki

Definicja:
fale dźwiękowe ”niesłyszalne” dla człowieka, 
ponieważ ich częstotliwość jest za niska, 
aby odebrało je ludzkie ucho.

(„niesłyszalne” – są tylko w pewnym zakresie)

Czy należy się ich bać, czy są groźne?



Zarówno dźwięki słyszalne jak i infradźwięki, nie są z definicji

groźne. Groźny lub uciążliwy może być 

TYLKO ich poziom!

Dokładnie tak samo, jak ma to miejsce z dźwiękami 

słyszalnymi. Dźwięki nas otaczają i są wręcz pożądane a 

długotrwała cisza może rodzić poczucie lęku i zagrożenia.



Infradźwięki nas otaczają zewsząd, 
żyjemy wśród nich.

• Nawet zwierzęta się nimi posługują, co nie 
oznacza, że ludzie przebywający koło tych 
zwierząt są zagrożeni.

• Oto tylko część zjawisk, które wytwarzają 
infradźwięki:



Naturalne źródła infradźwięków:

• Fale morskie

• Wodospady

• Lawiny

• Silny wiatr

• Wulkany

• Zawirowania koło budynków

• Pioruny i wiele innych zjawisk (ciągle jeszcze 
odkrywanych)



Sztuczne źródła infradźwięków:

• Ciężkie pojazdy samochodowe
• Silniki diesla
• Otwarte okna w samochodzie
• Drgania mostów
• Przemysł
• Linie przesyłowe 
(np.: kolej, WN, rurociągi)
• Urządzenia nagrzewające 
i chłodzące powietrze
• Przemysł i inne



Dr. Zbigniew Damijan z Laboratorium Akustyki 
Strukturalnej i InŜynierii Biomedycznej Wydziału InŜynierii

Mechanicznej i Robotyki Akademi Górniczo-Hutniczej



Infradźwięki mogą uspokajać i leczyć

Źródło: atest.com.pl/article.php?id=aa0702_2



• Naukowcy są zgodni, groźny jest tylko wysoki 
poziom infradźwięków, a więc taki, gdy 
„słyszy” (odbiera) je już nasze ucho.

Gdzie przebiega ta granica na poziomie 
infradźwięków?

• Powyżej 130-150 dB – są groźne;

• Między 100-130 dB – są uciążliwe;



Linie jednakowej dokuczliwości dźwięków





dr inż. Sławomir AUGUSTYN
Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej AON Warszawa





Badania Parku Wiatrowego w Cisowie 
koło Darłowa (4-lata badań)



7) Pole elektromagnetyczne a pszczoły w 
otoczeniu EW

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów [Dz.U. nr 192, poz. 1883]. 

Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dopuszczalne 
poziomy pól elektromagnetycznych, dla zakresu częstotliwości jakie 
wytwarza generator elektrowni wiatrowej, wynosi 1000 V/m dla pola 
elektrycznego i 60 A/m dla pola magnetycznego.





Pszczoły a wiatraki

FORUM  PSZCZELARSKIE – Pasieka Ambrozja
www.pasiekaambrozja.pl
• Wysłany: 2010-03-13, 20:12 Edward, Nick: raczedwa     
• Wiek: 62  Skąd: Koszalin
• Od ponad dziesięciu lat wywożę swe pszczoły na rzepak na 

teren gospodarstwa, które rokrocznie sieje ponad 500 h 
rzepaku. W roku 2005 r. postawiono na polach tego 
gospodarstwa fermę wiatrową z 25 wiatrakami i już w maju 
2006 r. moje pszczoły zbierały i co roku zbierają miód 
rzepakowy pod tymi wiatrakami. Nie stwierdziłem, żeby te 
wiatraki miały negatywny wpływ na moje pszczoły jak i na 
ilość zbiorów. W tym roku także będę wywoził je pod te 
wiatraki.



Zdjęcie ze zbiorów autora wypowiedzi



Kolejna wypowiedź z forum:

• Mój kolega ma pasiekę w m. Łęki Dukielskie w odległości ok. 
500 metrów od farmy wiatrowej, jest tam 5 najwiekszych w 
Polsce wiatraków ok. 100 m wysokość masztu. Twierdzi, że nie 
ma żadnej różnicy w zimowli pszczół. W "Naszej Klasie" można 
je zobaczyć pod hasłem - "Farma wiatrowa " 

• Pozdrawiam

• Wacław Białogłowicz

• Wysłany: 2010-03-18, 19:10



Dlaczego pszczół ubywa?

Czynników zmniejszającej się populacji pszczół 
jest wiele, kilka z nich to:

• środki ochrony roślin;

• monokultura upraw;

• rosnące powierzchnie osiedli ludzkich i dróg 
kosztem natury;

• choroby i pasożyty, wirusy i grzyby;



• Sytuacja na polach i w sadach staje się dramatyczna - wyginęła jedna 
trzecia owadów zapylających na świecie, alarmuje "Rzeczpospolita".

• Zaczęło się od Ameryki Północnej, gdzie w latach 2006 - 2007 wyginęła 
jedna trzecia pszczół. Potem padło na Chiny, gdzie straty sięgają 
gdzieniegdzie 100 proc. populacji. W 2008 roku kryzys dotarł do Europy. 
Na wiosnę tego roku alarm wszczęli Brytyjczycy, którym w ulach w ciągu 
dwóch lat ubyło 15 proc. owadów. Tydzień temu ukazał się raport 
University of Calcutta, którego autorzy biją na alarm z powodu spadku 
liczby owadów zapylających w Indiach. To nie przelewki, bo kraj ten 
zaopatruje aż 14 proc. światowego rynku warzyw.

• Teorii mających tłumaczyć tajemnicze znikanie pszczół jest wiele. Jedna z 
nich mówi o dezorientacji wywoływanej u tych owadów przez fale 
elektromagnetyczne emitowane przez telefonię komórkową, inna za 
pszczelą apokalipsę obwinia globalne ocieplenie. Brak jednak dowodów 
naukowych na ich potwierdzenie.

• Faktem jest, że pszczoły wymierają i będziemy musieli się bardzo postarać, 
żeby to powstrzymać – mówi dr Hońko.

• Źródło: http://www.rp.pl/artykul/546442.html



8) Jak blisko stawia się wiatraki w innych 
państwach?















9)  Turystyka



"Życie w cieniu wiatraków Wiatraki widać doskonale z pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Bloki, niektóre 

odnawiane, zamieszkują ludzie w różnym wieku. 

Wójt Gminy Słupsk Mariusz Chmiel rozmawiał z mieszkańcami w średnim wieku, kiedy już niechętnie zmienia 
się poglądy, a każda nowinka jest traktowana podejrzliwie. - Nic nie słychać, żadnego szumu, bardziej 

hałasuje odkurzacz – mówił Stanisław Zygarski. Jego żona Stefania na pytanie, czy zauważyła jakieś 
szkodliwe strony instalacji wiatraków, odpowiedziała, że nie. - Telewizor i radio nie mają zakłóceń w 

odbiorze. A ludzie się przyzwyczaili, to interesująco wygląda. 

Stefan Sondecki dodał, że mieszkańcy są zadowoleni: - Gmina będzie miała z tego pieniądze i nam wtedy też się 
polepszy – mówił mężczyzna. Mieszkańcy mówili, że trochę hałasu i bałaganu było, kiedy trwała budowa 

fundamentów i instalacja wież. - Trzeba było na tym polu drogi utwardzić, jeździł ciężki sprzęt, ale poza tym 
nic się nie odczuwa. Na zakończenie rozmowy stwierdził, że mieszkańcy są zadowoleni: nikt nie zauważa 

żadnych migających światełek wirnika (lampki nie są zainstalowane na szczytach śmigieł, ale pośrodku 
śmigła, są więc nieruchome), żadnego szumu. Bardziej szkodzą telefony komórkowe, co jest udowodnione, 
a rodzice kupują je dzieciom – powiedzieli mieszkańcy. 

Wiatraki wśród zabytków Kolejnym etapem wycieczki było Cisowo koło Darłówka. Stoi tam dziewięć dużych (o 
mocy 2 MW) i pięć małych (0,132 MW) wiatraków. Piotr Pawłowski w artykule „Polubili wiatraki” (Głos 
Pomorza” nr5, 2004-01-07) pisze o tym, że kiedy miały powstać elektrownie wiatrowe, mieszkańcy Cisowa 

i sąsiedniego Kopania protestowali. „Siłownie hałasują i wytwarzają dźwięki szkodliwe dla zwierząt, a poza 
tym te wielkie łopaty będą fruwały nam nad głowami” - argumentowali (wszystkie cytaty z GP nr5). „A 

niech która spadnie na dom albo na człowieka, tragedia gotowa. Jednak później gospodarze sprzedali 
ziemię polskiemu inwestorowi, a pieniądze wydali na przebranżowienie z gospodarstw rolnych w 

turystyczne. „Wieś i okolice stały się ogólnopolską atrakcją turystyczną (...), latem trudno tu znaleźć wolną 
kwaterę. We wsi ponad 200 mieszkańców żyje spokojnie. Nie biedują, nie przesypiają zimy.”

• Źródło: http://slupsk.ug.gov.pl/test/wydarzenia/sesje/sierpien/wydarzenia.htm





Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań opinii publicznej oraz analiz rozwoju 
turystyki w państwach o znaczącym udziale energetyki wiatrowej w krajowym 
bilansie energetycznym (np. w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, w 
którym moc zainstalowana w energetyce wiatrowej wyniosła na koniec 2009r. 
4051 MW, czyli blisko sześć razy więcej niż w Polsce (Źródło: EWEA 2010)) nie 
potwierdzają tezy, że lokalizacja farmy wiatrowej przyczynia się do obniżenia 
atrakcyjności turystycznej danego regionu.

Wieloletnie badania ruchu turystycznego w regionach, w których wybudowano farmy 
wiatrowe nie wykazały spadku liczby turystów. Przykładem może być tutaj np. 
Irlandia Północna, w której w okresie od 2001 do 2004 roku, podczas którego 
rozpoczęto eksploatację 10 farm wiatrowych, zaobserwowano wzrost odwiedzin 
zagranicznych turystów z 1,68 mln w 2001 roku do 2 mln w 2004 roku,, oraz 
Kornwalia (najbardziej wysunięte na południowy zachód hrabstwo Anglii), w której 
w latach 1992 (1 farma wiatrowa) – 2003 (7 farm wiatrowych) nastąpił wzrost 
liczby turystów z 3,4 mln do 5,1 mln. W sąsiadującym z Kornwalią hrabstwie 
Devon, w którym nie ma ani jednej farmy wiatrowej, w latach 2000 – 2003 
odnotowano z kolei spadek liczby turystów z 6,6 mln do 6,4 mln (w analogicznym 
okresie czasu w Kornwalii odnotowano wzrost z 4,2 do 4,9 mln) (British Wind 
Energy Association (BWEA), 2006).





10) Ptaki



11) Efekt migotania cienia
(nazywany niesłusznie efektem stroboskopowym)

Migotanie cieni w wyniku pracy turbin 
wiatrowych, nie jest szkodliwe dla ludzi

z epilepsją (i tym bardziej dla zdrowych), 
ponieważ częstotliwość obrotów śmigieł, przy 
której może dojść do ataku, to 3 do 5 błysków 
na sekundę, a śmigła dużych turbin 
wiatrowych nie mogą się tak szybko obracać.



• Aby efekt migotania ceni wywoływany przez 
elektrownie wiatrowe mógł osiągnąć 
częstotliwość efektu stroboskopowego, a więc 
przekraczać wartość 2,5 Hz, rotor wiatraka 
musiałby wykonywać 50 obrotów wirnika na 
minutę, tymczasem nowoczesne 
wolnoobrotowe turbiny obracają się z 
prędkością nie więcej niż 12-20 obrotów na 
minutę (RES, 2008).

• Vestas V90 2MW = 9-14,9 obrotów/min



• W Niemczech przyjęto, że gospodarstwa domowe i 
biura znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 
elektrowni wiatrowych mogą być narażone na efekt 
migotania cieni maksymalnie przez 30 godzin w ciągu 
roku i 30 minut dziennie, przy założeniu najbardziej 
pesymistycznego scenariusza, a więc bezchmurnego 
nieba.

• Realnie cień sięga nie więcej jak 400-700 m od 
masztu, przeważnie nie dłużej niż kilka minut w 
tygodniu.





12) Rolnictwo



13) Inwestycja



Pomiary siły wiatru





Montaż masztu do pomiaru wiatru





Etapy budowy

1. Budowa dróg dojazdowych i placów 
montażowych

2. Budowa fundamentów,

3. Budowa infrastruktury – linie kablowe, GPZ,

4. Transport i montaż turbin,



Budowa drogi



Budowa drogi



Budowa placu manewrowego



Rysunek fundamentu



Budowa fundamentu



Zbrojenie





Plac i fundament



Główny Punkt Zasilania (GPZ)



Transport



Transport



Montaż elektrowni wiatrowej





Informacje ogólne dotyczące 
danych technicznych 

siłowni wiatrowych

na przykładzie turbiny

VESTAS   2 MW    V90











14) Źródła

• http://www.oddzialywaniawiatrakow.pl

• http://wiatrowa.eu.interia.pl

• http://www.energiawiatru.eu


