
  

ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII 

 

„Drobin to ekologiczna, nowoczesna gmina o dogodnym  poło żeniu komunikacyjnym, wykorzystuj ąca 

ruch tranzytowy, umiej ętnie przystosowuj ąca rolnictwo do standardów Unii Europejskiej, atrak cyjna do 

zamieszkania i prowadzenia działalno ści gospodarczej”. 

cyt.: „Strategia Miasta i Gminy Drobin do roku 2010” 

 Nowoczesność i ekologia to także rozwój energetyki odnawialnej, który ma istotne znaczenie 
dla realizacji podstawowych celów polityki energetycznej gminy. Wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych cechuje się niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne 
efekty ekologiczne.  
 

Projekt zało żeń do planu zaopatrzenia w ciepło energi ę elektryczn ą oraz paliwa gazowe  

 Zasadniczą kwestią w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poprawy 

efektywności energetycznej gminy Drobin jest „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło 

energię elektryczną oraz paliwa gazowe”. Wykonanie opracowania powierzyliśmy specjalistom ze 

Stowarzyszenia Energii Odnawialnej z Warszawy. W działaniach racjonalizujących użytkowanie 

energii oraz promocji regionalnego podejścia do energetyki wspiera nas Mazowiecka Agencja 

Energetyczna w Warszawie  z naszym mieszkańcem Panem Dariuszem Ciarkowskim pełniącym tam 

funkcję Członka Zarządu. Współpracujemy również z: Fundacją pod Słońcem z Warszawy, BIO-

ENERGIA ESP Spółka z o.o. w Warszawie,  Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku z 

Panią Janiną Kawłczewską, eko.wat KANCELARIA DORADZTWA ENERGETYCZNEGO sp. z o.o. 

Kołobrzeg. 

 

 Kotłownia na biomas ę 

W mieście Drobin zakładana jest realizacja projektu polegającego na budowie nowej, ekologicznej 

ciepłowni na biomasę dla wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji  o mocy 1 MW oraz 

turbozespołu ORC 10 kWe. Projektowana technologia będzie umożliwiać wykorzystanie szerokiego 

spektrum paliw biomasowych – brykietów, pelletów i zrębków, pochodzących z upraw 

agroenergetycznych, pielęgnacji rowów przydrożnych oraz słomy. Integralną częścią projektu jest 

solarna suszarnia do biomasy, która pozyskiwać będzie darmową i czystą energię, która pozwoli 

podnieść wartość opałową paliwa. W projekcie przewidziano także instalację 6 szt. autonomicznych 

latarni hybrydowych dla oświetlenia terenu obiektu. Lampy, zasilane energią z ogniw fotowoltaicznych 

oraz mikroturbin wiatrowych, oprócz swojej innowacyjności stanowią bardzo istotny element funkcji 

edukacyjno – promocyjnej odnawialnych źródeł energii, które będą realizowane dzięki projektowi. 

Planuje się też przebudowę i rozbudowę sieci ciepłowniczej zasilającej osiedle mieszkaniowe oraz 

obiekty Zespołu Szkół. Nowa sieć ciepłownicza będzie ponadto podstawą do dalszych przyłączeń 

odbiorców ciepła w przyszłości, dla ograniczenia niskiej emisji w strefie zabudowy miejskiej. 

Całkowity koszt projektu wynosi 3,8 mln zł. Planowana kwota dofinansowania to 2,7 mln zł z funduszy 

Unii Europejskiej oraz 0,5 mln z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  



  

Energia słoneczna  

 Jednym ze sposobów wykorzystania energii słonecznej są kolektory słoneczne służące 

najczęściej do ogrzewania wody na potrzeby gospodarstw domowych lub innych obiektów. Zasada 

działania kolektorów słonecznych jest prosta - promienie słoneczne nagrzewają nośnik energii cieplnej 

(np. glikol), który następnie podgrzewa wodę zebraną w specjalnym zbiorniku.  

 

 

 

 

Kolektory słoneczne są zainstalowane w Budynku M-G Przedszkola w Drobinie oraz szatni 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie. Nie dysponujemy dokładnymi informacjami 

dotyczącymi ilości kolektorów w budynkach prywatnych, należy jednak przyjąć, że ogólna liczba 

zastosowanych źródeł najprawdopodobniej jest większa. 

 W dniu 04.02.2011 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin odbyło się spotkanie 

mieszkańców naszej gminy z przedstawicielami Fundacji Poszanowania Energii HETMAN-CB, 

dotyczące zestawów solarnych, podczas którego omówiono zasady dotacji na zakup zestawów 

solarnych ich działanie oraz aspekty techniczne. Zgłosiło się 28 osób zainteresowanych zakupem 

kolektorów słonecznych. 

Biogazownie  

Alternatywą, ale też uzupełnieniem dla kotłowni biomasowych są biogazownie. Interesujemy się 

również tą dziedziną pozyskiwania energii. Burmistrz prowadzi intensywne rozmowy z potencjalnym 

inwestorem, który jest zainteresowany pobudowaniem na naszym terenie biogazowi o mocy 1MW 

wykorzystującej surowiec głównie rolniczy tj. kukurydza, gnojowica, liście itp. Jeśli inicjatywa się 

powiedzie i powstanie na naszym terenie biogazownia dostarczająca energie cieplną dla ogrzania 

domów i mieszkań, a także miejsce zbytu surowców wyprodukowanych w gospodarstwach naszych 

rolników. Nie bez znaczenia jest również fakt, że powstałoby nowe miejsce pracy. 



 

 

 

 

Biogaz z gospodarstw rolnych  

 Na początku marca Burmistrz spotkał się z prezesem firmy eGmina, który przedstawił 

możliwość produkcji biogazu z odpadów powstających w gospodarstwach rolnych. 

 Przykładowa kontenerowa mikrobiogazownia rolnicza o małej mocy np. 7 kW może być 

zlokalizowana w gospodarstwie rolnym spełniającym następujące warunki: 

- gospodarstwo rolno-hodowlane o powierzchni powyżej 10 ha i hodowli zwierząt co najmniej 20 DS. 

(„dużych zwierząt” o wadze 500 kg.)  

- posiada, co najmniej jeden szczelny zbiornik na gnojowicę o pojemności ok. 100 m3 

- dysponuje wolnym terenem o powierzchni, co najmniej 100 m2 pod mikrobiogazownię. 

W przypadku energii elektrycznej zakłada się, że cena sprzedaży na potrzeby własne 

gospodarstwa, jak dla ZE. Możliwe będzie także wykorzystanie 70% ciepła uzyskiwanego w układzie 

kogeneracyjnym w gospodarstwie rolnym. Zakłada się także wykorzystanie istniejących zbiorników na 

gnojowicę, w których będzie składowana frakcja pofermentacyjna i w ten sposób, rolnik uzyska 

pełnowartościowy nawóz. 

 

Energia wiatru  

 

Ekologiczne wiatraki 

Do licznych działań proekologicznych toczonych przez Gminę Drobin w ostatnim czasie należy 

dopisać kolejne. Rozpoczęto przygotowania przeprowadzenia strategicznej z punktu widzenia Gminy 

inwestycji – farmy wiatrowej Mazovia. Gmina prowadzi aktualnie rozmowy z inwestorem - portugalską 

firmą EDP Renovaveis, która należy do światowych liderów w sektorze energii odnawialnej. 

Zmiany klimatyczne powodowane rosnącą emisją dwutlenku węgla zobowiązują kraje do 

poszukiwania i wdrażania odnawialnych źródeł energii. Elektrownie wiatrowe są jednym z najbardziej 

przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów pozyskiwania energii. Możliwość dalszego 

wykorzystania terenów, na których zbudowana jest farma wiatrowa do celów rolniczych sprawia, że 

jest to popularna, efektywna metoda pozyskiwania energii odnawialnej. 

 

Powstawanie farmy wiatrowej 

Zanim powstanie farma wiatrowa inwestor jest zobowiązany do wykonania szeregu formalności i 

procedur, które będą miały ostateczny wpływ na to czy projekt powstanie i w jakiej formie. Na samym 

początku firma planująca inwestycję prowadzi minimum 12 miesięczne pomiary wiatru – umożliwia to 

poznanie róży wiatrów i wstępne rozmieszczenie poszczególnych turbin na terenie planowanej 

inwestycji. Po wyborze lokalizacji, radni gminy uchwalają zmiany w gminnym Studium Uwarunkowań i 

Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 



Równocześnie inwestor przygotowuje tzw. raport środowiskowy. W tym celu dokonuje się 

szczegółowej analizy elementów dotyczących oddziaływania na społeczeństwo i klimat akustyczny. 

Badane są również zagadnienia dotyczące ochrony przyrody, tj. inwentaryzacji przyrodniczej terenu, 

monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznyego, etc. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

pozwala określić najlepsze i najbardziej bezpieczne położenie siłowni wiatrowych w taki sposób, aby 

nie wpływały niekorzystnie na środowisko oraz mieszkańców. Gotowy raport zostaje następnie 

zaopiniowany przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz dyrektora 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z polskim prawem, przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania, w przypadku naszej 

Gminy - wójt, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego 

przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wszystkie powyższe elementy 

procedury wykonane należycie pozwalają ustalić ostateczny plan lokalizacji wiatraków oraz ich liczbę.    

 

Jak funkcjonuje farma wiatrowa? 

Pojedyncza elektrownia wiatrowa składa się z czterech głównych elementów: fundamentu, wieży, 

gondoli oraz wirnika. Specjalna konstrukcja łopat powoduje, że masa powietrza przepływająca przez 

obszar śmigła wprawia je w ruch obrotowy. Ilość obrotów śmigła uzależniona jest od prędkości wiatru 

oraz od jego rozmiarów. Wał śmigła sprzężony jest z przekładnią zwielokrotniającą obroty oraz z 

generatorem produkującym energię elektryczną, dostarczaną następnie do sieci przesyłowych. Każda 

turbina o sile 2 MW pomaga zaoszczędzić rocznie 4,4 tony CO2, generując jednocześnie energię 

pozwalającą na zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego średnio 2.200 gospodarstw 

domowych.  

W przeciwieństwie do energii produkowanej ze źródeł konwencjonalnych, energia z wiatru jest czysta i 

stanowi odpowiedź na pogarszający się stan środowiska oraz kurczenie się zasobów paliw kopalnych. 

 

Farmy wiatrowe przynosz ą korzy ści gminie i lokalnej społeczno ści.  

• Największym zyskiem dla gminy, w której stoją wiatraki jest coroczny wpływ do gminnego budżetu 

z tytułu podatku od inwestycji wynoszący 2% wartości części budowlanej obiektu, czyli około 60 

tysięcy złotych od jednego wiatraka.  

• Dodatkowe dochody gminie zapewniają płacone przez inwestora podatki od wartości infrastruktury 

stworzonej podczas budowy czyli: drogi dojazdowe, place, stacja elektroenergetyczna, które mogą 

wynieść około 100-200 tys. złotych rocznie. 

• Pozyskane środki finansowe ułatwiają zdobycie dofinansowania w ramach funduszy unijnych oraz 

pomagają w uzyskaniu dla gmin kredytów komercyjnych.  

• Dzięki stawianiu farm wiatrowych lokalna społeczność zyskuje nowe drogi oraz sieci energetyczne, 

które są korzystne dla dalszego rozwoju regionu. 

• Patrząc z perspektywy 30 lat istnienia przeciętnej farmy wiatrowej wpływy do budżetu stanowią 

bezpieczny, stały dochód gminy i pozwalają na przeprowadzenie wielu inwestycji: remonty szkół, 

organizację wydarzeń kulturalnych lub budowę ośrodków sportowych. 



 

 


