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PRZYJAZNA ENERGIA  

Elektrownie wiatrowe w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych nie zajmują dużego areału, nie wymagają 

rozbudowywania okręgów przemysłowych, kombinatów, infrastruktury drogowej i kolejowej do przewozu surowca. 

Jest to najbardziej przyjazny ekosystemom rodzaj energii, który daje  możliwość dalszego wykorzystania terenów na 

których zbudowana jest farma wiatrowa do celów rolniczych, co nie byłoby możliwe w przypadku terenów 

przeznaczonych do budowy energetyki konwencjonalnej. Energia z wiatru jest źródłem niewyczerpywalnym i 

pozyskiwanym za darmo. 

Energetyka wiatrowa jest czysta i odnawialna, nie generuje CO2 oraz gazów cieplarnianych. Każda 2 MW turbina 

pomaga oszczędzić rocznie 4.4 tony CO2, generując jednocześnie energię elektryczną pozwalającą na 

zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego średnio 1 000 gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. 

Energetyka wiatrowa daje możliwość skutecznej walki przeciw ocieplaniu się klimatu. 65 GW energii zainstalowanej 

w całej Unii Europejskiej do końca 2008 r. to brak emisji 108 milionów ton CO2 rocznie, co można porównać do 

emisji 55 milionów samochodów i 

stanowi równoważnik wysokości 24% całości zobowiązania względem Protokołu z Kioto. W przeciwieństwie do 

energii produkowanej w źródłach konwencjonalnych i jądrowych, energia z wiatru jest czysta i stanowi odpowiedź na 

pogarszający się stan środowiska i coraz większe zapotrzebowanie na energię przy jednoczesnym kurczeniu się 

zasobów paliw kopalnych. 

 

POZWÓLMY ABY WIATR WPROWADZIŁ NAS W PRZYSZŁO ŚĆ 

Wykorzystywanie wiatru jako źródła energii ma bardzo długą historię. Od początku XX wieku można było 

obserwować intensywny rozwój turbin wiatrowych do produkcji energii na terenach niezurbanizowanych (USA, 

Dania, Holandia). Ponowny wzrost zainteresowania wykorzystaniem energii wiatru do celów energetycznych 

nastąpił po kryzysie energetycznym w 1973 r. W 1982 r. powstało Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 

oraz pierwsza farma wiatrowa na dużą skalę. Trend rozwoju energii wiatrowej utrzymuje się – w zeszłym roku moc 

zainstalowana w Unii Europejskiej osiągnęła 8.483 MW, co pozwoliło na zajęcie przez energetykę wiatrową 

pierwszego miejsca w ilości mocy zainstalowanej - 36% całości w UE pochodziło z energetyki wiatrowej 

wyprzedzając inne technologie (energetyka gazowa- zainstalowano 6,932 MW -29%, energetyka na bazie ropy 

naftowej- 2,495 MW -10%, energetyka z węgla 762 MW -3%, a energetyka wodna 473 MW -2%). 

 

INFORMACJE O INWESTORZE 

Inwestorem farmy wiatrowej na terenie miasta i gminy Drobin jest firma EDP Renewables, firma z wieloletnim 

doświadczeniem w prowadzeniu projektów wiatrowych na całym świecie. W swojej branży zajmuje trzecie miejsce 

na światowym rynku, a drugie w Europie. Projektuje, rozwija i zarządza elektrowniami, które wytwarzają energię 

elektryczną z odnawialnych źródeł energii w Stanach Zjednoczonych, 8 Europejskich krajach i Brazylii. EDP 

Renewables jest również inwestorem największej do tej pory w Polsce farmy wiatrowej w Margoninie. 

  


