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ENERGIA EKOLOGIA EFEKTYWNOSC‘   ‘

Szanowni Państwo,

Ludzkość powraca do wykorzystania naturalnych źródeł energii. Są one niewyczerpalne, 
całkowicie bezpieczne i towarzyszą nam już od stuleci. Korzystne działanie wiatru zostało 
docenione przez człowieka. Kiedyś jego energia wykorzystywana była do mielenia zboża            
i nawadniania upraw. Dzisiaj korzystanie z cennej energii wiatrowej staje się koniecznością     
z uwagi na obowiązek ochrony naszej planety.
 
Wierząc, że dobre relacje inwestora ze społecznością lokalną stanowią podstawę w realizowaniu 
każdego przedsięwzięcia chciałbym przedstawić Państwu informacje na temat projektu budowy 
parku wiatrowego realizowanego w Gminach Kochanowice i Pawonków.

Energetyka wiatrowa to rozwijająca się, nowoczesna gałąź gospodarki pozwalająca uzyskiwać 
czystą, zieloną, bez emisyjną energię. Do roku 2020 Polska powinna uzyskiwać 15% zużywanej 
energii ze źródeł odnawialnych. Osiągnięcie powyższego wskaźnika będzie niemożliwe bez 
znacznego udziału energetyki wiatrowej.

Warto podkreślić, że lokalizowanie źródeł wytwarzających czystą, ekologiczną energię                        
w regionach takich jak powiat lubliniecki, dotychczas pomijanych w rozwoju energetyki, daje 
szansę na czerpanie korzyści, które do tej pory zarezerwowane były dla obszarów zasobnych 
w surowce mineralne. W perspektywie najbliższej dekady energetyka wiatrowa będzie 
niepowtarzalną szansą na rozwój gmin Państwa Powiatu.

Marcin Nawrocki
Contino Wind Group
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Dlaczego energetyka wiatrowa jest konieczna 
ze względu na ochronę środowiska?

Rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki wiatrowej jako najbardziej efektywnego 
sposobu jej wytwarzania jest podyktowany koniecznością ochrony klimatu naszej planety.

Większość obecnie pochodzących emisji wpływa szkodliwie na stan atmosfery, przyczyniając 
się m.in. do wzrostu zagrożeń takich jak efekt cieplarniany czy powstawanie gwałtownych           
i niespotykanych dotychczas zjawisk atmosferycznych.

Przyjętych zostało wiele porozumień, nakładających na poszczególne kraje konieczność 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Najważniejsze z tych zobowiązań, uzgodnione         
w ramach Dyrektywy 2009/28/WE zakłada wytwarzanie 15% energii ze źródeł odnawialnych 
już w roku 2020.

Redukcja emisji wypływa nie tylko na ochronę atmosfery. Dzięki zmniejszeniu zużycia paliw 
kopalnych pomaga uniknąć innych niekorzystnych zjawisk jak np. degradacji gleby i wód 
gruntowych.

Ponadto, energia wiatru jest niewyczerpalna, dlatego jej rozwój stał się koniecznością wobec 
wyczerpywania się paliw kopalnych (ropa naftowa, wegiel kamienny i brunatny, gaz).
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Dlaczego Świat i Europa inwestują w rozwój 
energetyki wiatrowej? 
Energia wiatru jest “czystą energią” nie powodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery        
i to właśnie na jej wykorzystywanie postawiło 83 kraje świata, co zaowocowało blisko 10-krotnym 
wzrostem produkcji energii elektrycznej w tym sektorze w minionym 10-leciu. Tak dynamiczny 
rozwój spowodowany jest w głównej mierze koniecznością zabezpieczania ubożejących złóż 
paliw kopalnych oraz chęcią zapewnienia całemu społeczeństwu i ich przyszłemu potomstwu 
zdrowego środowiska do życia. 

Realizacja projektów elektrowni wiatrowych i innych źródeł energii odnawialnej jest motywowana 
przez szereg porozumień międzynarodowych oraz zobowiązań w ramach Unii Europejskiej.

Kraje na świecie o największej mocy farm wiatrowych [MW] (źródło: World Wind Energy Association)
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Dlaczego Polska potrzebuje energetyki 
wiatrowej?
Polska pomimo, iż charakteryzuje się dużym potencjałem energii wiatru, zbliżonym do krajów 
takich jak: Niemcy, Hiszpania, Francja, nie wykorzystuje go należycie. 

Oprócz oczywistych korzyści środowiskowych - poprawy czystości powietrza, jakości 
klimatu, przeciwdziałaniu degradacji siedlisk, niesie ze sobą szereg korzyści ekonomicznych                               
i gospodarczych. Nie wymaga ogromnych areałów ziemi - współdziała z innymi formami jej 
wykorzystania np. rolniczymi.  

Poza tym, sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy, rozwojowi innowacji, nowych technologii, 
infrastruktury przesyłowej i komunikacyjnej, a więc szeroko pojętej aktywizacji obszarów, 

wpływającej na wzrost zamożności.

Polska jako kraj stale borykający się z wysokim bezrobociem winna 
zmniejszyć uzależnienie od importu energii, od stale wzrastających cen 
surowców  inwestując w bezpieczny, stabilny rynek OZE.
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Jak działa Contino Wind Group?
Contino Wind Group jest grupą podmiotów, założonych w celu tworzenia i rozwoju projektów 
wiatrowych w Polsce, korzystających z wieloletniego doświadczenia Grupy na rynku energetyki 
wiatrowej w Europie (Francja, Austria, Niemcy), która zapewnia finansowanie na realizację 
poszczególnych projektów.

Prowadzimy działalność w dziedzinie rozwijania projektów farm wiatrowych, w zakresie 
technicznego i administracyjnego doradztwa, realizacji prac montażowo - budowlanych          
„pod klucz”, a także ich eksploatacji.

Realizację projektu w Gminach Kochanowice i Pawonków, jak i we wszystkich projektowanych 
przez Contino Wind Group farmach wiatrowych uzależniamy od zgody samorządów lokalnych 
oraz mieszkańców Gmin.

Nasze inwestycje przeprowadzamy w zgodzie z najwyższymi standardami. Stosujemy 
wyłącznie najnowsze, światowej klasy urządzenia, spełniające najbardziej wymagające normy.
Nasza dotychczasowa działalność oparta została na wzajemnym zaufaniu, poszanowaniu 
interesów społeczności lokalnych i zachowaniu zasad etycznych. 
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Dlaczego Gminy Kochanowice i Pawonków są 
dobrym miejscem do inwestycji?
Teren gmin Kochanowice i Pawonków został poddany szczegółowej analizie pod kątem 
możliwości lokalizowania i budowy elektrowni wiatrowych. Nasi inżynierowie wskazali obszary 
oddalone od zabudowy mieszkaniowej, stref ochrony przyrody oraz istniejącej infrastruktury. Co 
więcej zweryfikowane zostały podstawowe wymagania jakie powinny spełniać profesjonalne 
farmy wiatrowe, a mianowicie:

•	 Dobry wiatr. Aby zbudować farmę wiatrową potrzeba terenu na którym wieją stałe 
i silne wiatry. Lokalizacja projektu w gminach Kochanowice i Pawonków została 
sprawdzona przez naszych specjalistów, którzy z wykorzystaniem satelitarnych 
atlasów wietrzności potwierdzili dobre warunki na tym terenie. Aby mieć stuprocentową 
pewność co do efektywności projektowanej farmy wiatrowej na terenie farmy 
przeprowadzono  pomiary prędkości i kierunku wiatru. Taki maszt przez okres 
jednego roku dostarczał nam danych do efektywnego rozlokowania turbin w terenie.

•	 Duży obszar. Duże i zwarte obszary gmin Kochanowice i Pawonków, oddalone od zabudowy 
i lasów są dla nas niezwykle atrakcyjne pod kątem posadowienia turbin wiatrowych. Turbiny 
wiatrowe mogą być zbudowane zarówno na polu uprawnym, jak i na pastwisku czy na 
łące, nie zmieniając walorów użytkowych tego terenu. Nie muszą także koniecznie należeć                   
do jednego właściciela.

•	 Dostęp do sieci energetycznej. Aby wyprowadzić energię elektryczną potrzebny jest 
dostęp do sieci energetycznej. Infrastruktura energetyczna gmin Kochanowice i Pawonków 
wymaga pewnych nakładów, aby wyprowadzić dość znaczną ilość energii produkowanej 
przez farmę wiatrową, niemniej jednak w porozumieniu z lokalnym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego ustaliliśmy, iż przyłączenie farmy wiatrowej Kochanowice i Pawonków               
do sieci energetycznej jest możliwe. 

•	 Brak ograniczeń środowiskowych. Farmy wiatrowe powinny pomagać środowisku oraz 
lokalnym społecznościom. Nie należy lokalizować ich w miejscu, gdzie byłyby w konflikcie 
z ochroną przyrody, krajobrazu lub planami zagospodarowania. Obszar planowanej farmy 
wiatrowej w gminach Kochanowice i Pawonków został dokładnie zbadany przez naszych 
przyrodników pod względem wszystkich form ochrony przyrody, występowania kolizyjnych 
gatunków ptaków, nietoperzy oraz zachowania norm głośności, jakie spełniać musi taka 
inwestycja. 
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Teren objęty projektem farmy wiatrowej Kochanowice i Pawonków

Jak będzie wyglądała farma wiatrowa w Gminach 
Kochanowice i Pawonków?
Rozstawienie turbin farmy wiatrowej Kochanowice i Pawonków jest wynikiem symulacji 
komputerowej, która wskazała rozstawienie najbardziej optymalne pod względem produktywności 
i efektywności. Musimy także dochować wymagań producentów turbin wiatrowych, którzy 
nie zezwalają na zbyt bliskie odległości między turbinami oraz np. na lokalizowanie turbin                              
na niepewnym podłożu.

Farma wiatrowa składać się będzie z maksymalnie 10 turbin. Wysokość wieży obecnie 
stosowanych turbin wynosi około 120 metrów, a średnica śmigła około 100 metrów, jednakże te 
wartości   się zmieniają razem z postępem technologicznym. Przy każdej z turbin zlokalizowany 
jest plac montażowy o powierzchni około 1200m2, a dojazd do turbin realizowany jest drogami 
dojazdowymi o szerokości przynajmniej 5,5 metra budowanymi specjalnie do tego celu. 
Drogi dojazdowe służyć będą w czasie budowy do przejazdu ciężkiego sprzętu, a na placu 
montażowym ustawimy dźwig do montażu turbiny. Po zakończeniu budowy drogi zostaną 
odnowione i służyć będą jedynie do celów serwisowych oraz dla mieszkańców gmin                      
Kochanowice i Pawonków. Ze względów bezpieczeństwa muszą być zlokalizowane w terenie 
na stałe.

Wszystkie turbiny zostaną połączone kablami zakopanymi pod ziemią na głębokości 
przynajmniej 1 metra. Nie przewidujemy możliwości instalacji linii napowietrznych. Energia                
z farmy zostanie odprowadzona kablem podziemnym do punktu przyłączenia wyznaczonego 
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, a stamtąd zostanie przekazana do sieci 
energetycznej do odbiorców końcowych w gminach Kochanowice i Pawonków oraz do gmin 
sąsiednich. 

Projekt farmy wiatrowej składać się będzie z maksymalnie 10 turbin, które zlokalizowane 
zostaną w ogległości co najmniej 500 metrów od zabudowy mieszkaniowej. 
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Jakie będą korzyści z inwestycji dla 
społeczności lokalnej?
Beneficjentem inwestycji w energetykę odnawialną jest społeczność lokalna. Zaangażowanie 
inwestora w inwestycje infrastrukturalne daje możliwości osiągnięcia szeregu korzyści                            
w rozwoju Gmin Kochanowice i Pawonków.

Elektrownie wiatrowe podlegają opodatkowaniu, a wpływy z podatków stanowią dochody 
własne Gmin, które zasilą ich budżety. Wysokość podatku od budowli wyniesie około                                        
60 000 zł corocznie od każdego urządzenia. Przy realizacji średniej farmy wiatrowej pozwala                                             
to na modernizację kilku kilometrów dróg gminnych rocznie.

Właściciele, którzy zgodzą się na wykorzystanie ich nieruchomości dla potrzeb elektrowni 
wiatrowej otrzymają wynagrodzenia za udostępnienie gruntu. Ponieważ transport elementów 
elektrowni wiatrowej wymaga dobrego stanu dróg dojazdowych do Gmin oraz utwardzenia 
dróg gruntowych prowadzących do poszczególnych elektrowni, realizacja inwestycji przyczyni 
się do poprawy infrastruktury na ich terenie. Prace związane z modernizacją dróg są w całości 
pokrywane przez inwestora.

Realizacja farmy wiatrowej na terenie gmin wpływa również na zwiększenie bezpieczeństwa 
dostaw prądu dla wszystkich odbiorców.
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Co sprawia, że elektrownie wiatrowe mają       
korzystny wpływ na środowisko?
Energetyka wiatrowa przyczynia się do ograniczenia emisji do atmosfery. Dzięki temu,                      
że wpływa to na ochronę powietrza, korzystnie wspiera ochronę wszystkich ekosystemów                  
i eliminuje powstawanie tak niekorzystnych zjawisk jak degradacja środowiska przyrodniczego 
związana z eksploatacją przemysłową paliw kopalnych.

Turbiny wiatrowe produkują czystą energię elektryczną dzięki wykorzystaniu odnawialnego 
źródła energii, czyli wiatru. Dzięki temu stanowią alternatywne źródło energii w stosunku                       
do elektrowni konwencjonalnych, jak również elektrowni atomowych i powodują, iż mniejsza 
ilość zanieczyszczeń przedostaje się do powietrza.

Nowoczesne, dobrze zaplanowane farmy wiatrowe, są bezpieczne dla ludzi i środowiska.                               
Zachowanie najwyższych wymogów w zakresie ochrony środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz 
ich bezpieczeństwa to kwestia podstawowa podczas planowania naszych inwestycji, które 
warte są wiele milionów euro.

Często podnoszoną przez lobby przeciwników elektrowni wiatrowych kwestią są infradźwięki.  
Opracowania specjalistyczne, np. Raport Głównego Przedstawiciela Medycznego do Spraw 
Zdrowia “Potencjalny wpływ turbin wiatrowych na zdrowie “, wykazały, że poziom infradźwięków 
(tzn. dźwięków niesłyszalnych dla człowieka) emitowanych przez turbiny wiatrowe jest taki 
sam, albo mniejszy niż infradźwięki wytwarzane m. in. przez urządzenia domowe lub pojazdy, 
których wiele jest w naszym środowisku. W odległości 400 - 500 m od turbiny ich poziom zlewa 
się z występującym w naturalnym otoczeniu. Dla porównania należy dodać, że największym 
w Polsce źródłem infradźwięków jest Morze Bałtyckie, nad które tak chętnie Polacy udają 
się na wakacje. Nie stwierdzono negatywnych skutków pobytu nad morzem zarówno wśród 
turystów, jak i osób mieszkających tam na stałe. Poziom dźwięków generowany przez turbiny 
jest zdecydowanie mniejszy niż hałas jaki dociera do nas z bezpośredniego otoczenia – z ulicy, 
czy od urządzeń domowych.

Podobnie poziom fal elektromagnetycznych emitowanych przez generator elektrowni                             
wiatrowej jest bezpieczny dla ludzi – zdecydowanie większe natężenie fal elektromagnetycznych 
możemy odnotować w pobliżu pracy telefonów komórkowych, których tak chętnie                                                 
i często używamy. Turbiny wiatrowe emitują bezpieczny poziom fal.
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Turbiny wiatrowe nie pogarszają także odbioru fal radiowych i telewizyjnych – ruchome            
elementy, tj. śmigło nie są wykonane z elementów metalowych, które mogłyby powodować 
zakłócenia - co więcej nawet gdyby te elementy były metalowe nie jest możliwe wygenerowanie 
zakłóceń w sygnale cyfrowym, który aktualnie w Polsce jest wprowadzany oraz w sygnale 
satelitarnym.

Elektrownie wiatrowe są tak zlokalizowane, żeby nie powodować przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu zarówno w dzień, jak i w nocy, które wynoszą dla zabudowy mieszkaniowej 
zagrodowej 55 dB w dzień i 45 dB w nocy. Poziom dźwięku będzie praktycznie niesłyszalny 
dla mieszkańców.

 

Obracające się łopaty wirnika turbiny wiatrowej powodują ruchomy cień. Występuje on głównie 
rano i popołudniu, gdy słońce świeci zza turbiny. Jest on bardziej zauważalny w zimie. Turbiny 
wiatrowe są tak lokalizowane, aby jak najkrócej cień padał na zabudowania mieszkalne.          
Jest to zaledwie kilka godzin w ciągu roku. 

Nie występuje zjawisko zwane efektem stroboskopowym, gdyż wiatraki obracają się dosyć 
wolno, tj. maksymalnie 20 obrotów na minutę (musiałoby być to co najmniej 50 obrotów            
na minutę, żeby mówić o efekcie stroboskopowym). Dodatkowo w projektowanych przez nas 
parkach wiatrowych stosuje się maszyny z powłokami antyrefleksyjnymi, które minimalizują 
efekt odbicia światła słonecznego. 

Elektrownie wiatrowe będą wyposażone w szereg zabezpieczeń                
(w tym przeciwko wyładowaniom atmosferycznym, porywistym                  
wiatrom, pożarom) oraz reguralnie sprawdzane podczas eksploatacji, 
dzięki czemu prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest znikome.
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Dlaczego elektrownie wiatrowe mają korzystny 
wpływ na faunę i florę?
Ptaki i nietoperze 
Prawidłowo usytuowane elektrownie wiatrowe są bezpieczne dla populacji ptaków, nietoperzy 
i owadów. Każdorazowo jest to potwierdzane poprzez przeprowadzenie rocznych badań 
naukowych na terenie realizowanej inwestycji, których rezultat jest podawany do publicznej 
wiadomości. 

Rolnictwo
Dzięki elektrowniom wiatrowym do powietrza przedostaje się znacznie mniej zanieczyszczeń 
(dwutlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, pyły i inne), Wpływa to pozytywnie na ludzi, 
zwierzęta, rośliny i uprawy.

Krajobraz
Wiatraki kojarzą się jednoznacznie z krajobrazem rolniczym, ponieważ już od wieków 
wykorzystywano siłę wiatru w rolnictwie. Nowoczesne urządzenia, ciągniki, kombajny, 
samochody, świadczą o rozwoju regionu i całej Polski.

Turbiny wiatrowe lokalizowane są zwykle na obszarach rolniczych, a zatem niewątpliwie 
są elementami nowymi i przyciągającymi uwagę. Przeprowadzone badania wykazały, 
że w porównaniu z elektrowniami wiatrowymi, za o wiele bardziej szpecące elementy krajobrazu 
uznawane są: słupy wysokiego napięcia, maszty telefonii komórkowej oraz elektrownie 
konwencjonalne. Krajobraz może być nawet postrzegany jako bardziej atrakcyjny i ciekawszy 
po instalacji wiatraków. 
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Jak realizowana jest inwestycja?
Contino Wind Group przy realizacji inwestycji w Gminach przestrzega wszelkich obowiązujących 
w tym zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, nieruchomości oraz regulacji rynku energetyki.

Wierzymy, że informowanie społeczności o realizacji inwestycji leży u podstaw etycznego 
prowadzenia działalności. Organizujemy we współpracy z Gminami otwarte spotkania, 
dotyczące realizacji farmy wiatrowej, w których mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani 
Mieszkańcy.

W trakcie realizacji oraz eksploatacji farmy wiatrowej Inwestor – we współpracy z Gminami – 
pomaga w realizacji społecznie ważnych przedsięwzięć. Wspierane są działania polegające            
na modernizacji szkół, wspieraniu organizacji pozarządowych, tworzeniu infrastruktury 
sportowej oraz realizacji wydarzeń kulturalnych.

W trakcie przygotowywania inwestycji dla zainteresowanych Mieszkańców organizowane                 
są bezpłatne wizyty studyjne na istniejące farmy wiatrowe, podczas których odbywają się 
również rozmowy z władzami i ludnością gminy, na obszarze której jest ona zlokalizowana. 
W ten sposób Mieszkańcy mogą uzyskać pełny obraz zagadnienia od osób, które mieszkają, 
pracują i uprawiają ziemię na terenie znajdującym się w pobliżu farm wiatrowych.
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.
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Contino Wind Group

Contino Wind Partners Sp. z o.o.

Liberty Corner
ul. Mysia 5
00-496 Warszawa

Tel.: +48 22 596 50 20
Fax: +48 22 596 50 22

info@continowind.com

www.continowind.com
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