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Wstęp 

Pierwsza wzmianka o pojawieniu się wiatraków, czyli młynów wietrznych na ziemiach 

polskich pochodzi z II połowy XIII wieku. Wiatraki produkowały mąkę dzięki sile wiatru 

poruszającego maszyny mielące. Były wyposażone w mechanizmy, które pozwalały 

skorygować ustawienie skrzydeł w stosunku do wiatru. Wykorzystanie siły wiatru było bardzo 

popularne, dlatego wiatraki stały się charakterystycznym elementem krajobrazu w Europie,  

w tym również na ziemiach polskich. Jak wynika ze stosunkowo dokładnych rejestrów,  

w Polsce w XVIII w. było ok. 20 tysięcy wiatraków. Często występowały one w dużych 

grupach - przykładowo na obrzeżach Leszna odnotowano istnienie aż 92 obiektów.  

 

Młyny wietrzne konkurowały  

z wodnymi, lecz w XIX wieku na skutek 

regulacji rzek i nieumiejętnej melioracji  

w całej Polsce ilość młynów wodnych 

znacznie się zmniejszyła, natomiast 

wzrosła liczba wiatraków. Trwało to  

do początku XX wieku, kiedy 

konkurencyjność maszyn parowych 

zaczęła wypierać napęd siły wiatru. 

Niemały wpływ na zniszczenie  

i zmniejszenie ilości młynów na terenie 

kraju miała także druga wojna światowa. 

Powszechna elektryfikacja jak  również 

niewłaściwa polityka państwa 

socjalistycznego doprowadziły niemal do 

całkowitego zaprzestania wykorzystania 

siły wiatru. 

Fot.1 Wiatrak w Muzeum Wsi Radomskiej 

(źródło mapio.net) 

W powiecie radomskim do czasów współczesnych zachowało się niewiele wiatraków  

a ich podstawowa funkcja, podobnie jak młynów wodnych została zmieniona. Obiekty te stały 

się atrakcjami turystycznymi a niektóre z nich z uwagi na swą wyjątkowość są zabytkami. 

Przykładem są tu wiatraki przeniesione do Muzeum Wsi Radomskiej – gdzie znajduje się pięć 

drewnianych obiektów z których udostępniono wiatraki z Grabowca i Kajetanowa. 
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 W XXI wieku przed ludźmi stoją nowe wyzwania. Z jednej strony dynamiczny rozwój 

gospodarczy generuje z roku na rok coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną.  

Z drugiej strony dominacja produkcji energii elektrycznej w oparciu o technologie 

konwencjonalne bazujące na źródłach nieodnawialnych przyczynia się do dużej degradacji 

środowiska. W polityce energetycznej państw coraz większe znaczenie mają tendencje 

widoczne w porozumieniach międzynarodowych, zakładające odchodzenie od energetyki 

konwencjonalnej na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła to 

te, które mają zdolność do samoregeneracji, ich zasoby są niewyczerpane. Zalicza się do nich 

energię wody, wiatru, słońca, energię geotermalną oraz biomasy.  

 Struktura pozyskiwania energii w Polsce jest bardzo niekorzystna. Dominują źródła 

nieodnawialne, w tym produkcja oparta na węglu stanowi 70% ogólnej produkcji.  

 

Ryc 1. Udział poszczególnych źródeł energii w produkcji prądu w Polsce w 2019 roku 

(https://forum-energii.eu/pl/polska-transformacja-energetyczna) 

 Przeobrażenie energetyki polskiej jest nieuniknione, co określają podpisane przez nasz 

kraj zobowiązania w ramach Unii Europejskiej. Transformacja energetyczna w Polsce  

w ostatnich latach jednoznacznie wskazuje na stopniowe odchodzenie od elektrowni 

konwencjonalnych, zmiany te są jednak powolne, a stopień wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii wynosi tylko około 20%, w tym produkcja energii elektrycznej, gdzie źródłem 

jest siła wiatru, kształtuje się na poziomie 12,5%. 

 Pierwotnie siła wiatru była wykorzystywana w wiatrakach głównie do napędzania 

urządzeń mielących zboże, współcześnie nowo budowane wiatraki mają inną funkcję – 

produkują energię elektryczną. Źródło napędzające wiatraki na przestrzeni siedmiuset lat 

istnienia wiatraków w Polsce się nie zmieniło, zmieniło się przeznaczenie tych obiektów i ich 

wygląd. Niewielkie drewniane budynki z charakterystycznymi ruchomymi łopatami zostały 

zastąpione dużych rozmiarów turbinami najczęściej zgrupowanymi w tzw. farmach 

wiatrowych.  
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Elektrownie wiatrowe 

Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń, które produkują energię elektryczną, 

wykorzystując turbiny wiatrowe. Podstawowym elementem każdej siłowni wiatrowej jest 

wirnik. Umożliwia on zamianę energii kinetycznej ruchu cząstek powietrza w energię 

mechaniczną – ruch obrotowy wirnika. Następnie ruch obrotowy przekazywany jest  

do urządzeń wykonawczych - generatora prądu elektrycznego. (http://oze.gep.com.pl). 

Elektrownie wiatrowe można podzielić ze względu na ich moc. Wyróżnia się tu: 

• mikroelektrownie - wykorzystywane przez właścicieli prywatnych do doświetlania 

poszczególnych pomieszczeń lub jako źródło energii dla niewielkich urządzeń. Mają 

moc do 100 W. 

• małe elektrownie - ich moc zamyka się w przedziale od 100 W do 50 kW, lecz 

najczęściej spotyka się elektrownie działające w zakresie 3-5 kW. Ze względu  

na zdecydowanie większą ilość dostarczanej energii mogą być wykorzystywane  

do zasilania oświetlenia w prywatnych budynkach, układów pompowych oraz urządzeń 

domowych i gospodarczych.  

• duże elektrownie - mają moc powyżej 100 kW. Jak wyżej wymienione były do użytku 

prywatnego, tak te sprzedają wytwarzaną energię do sieci energetycznej, Aby jednak 

było to możliwe, muszą spełnić określone wymagania operatora, który będzie ją 

odbierał.  

 

  

Fot.2 Turbina wiatrowa trzyskrzydłowa  

o wieży typu tubulama z poziomą osią 

obrotu (źródło uwm.edu.pl) 

Fot.3 Turbina wiatrowa Darrieu’sa  

z pionową osią obrotu (źródło instsani.pl) 
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Elektrownie wiatrowe można również podzielić ze względu na położenie osi obrotu: 

• z poziomą osią obrotu – HAWT (ang. Horizontal Axis Wind Turbines); 

najpopularniejsze - ponad 95% stosowanych rozwiązań; 

• z pionową osią obrotu – VAWT (ang. Vertical Axis Wind Turbines). 

Turbina wiatrowa jest podstawowym elementem elektrowni wiatrowej. Umożliwia 

przekształcenie energii kinetycznej wiatru w energię elektryczną. W jej budowie wyróżniamy 

cztery główne elementy: wirnik, gondolę, wieżę i fundament. Współcześnie osiąga wysokość 

wynoszącą nawet 220 metrów. 

Proces wytwarzania energii elektrycznej na skutek działania wiatru rozpoczyna się  

od przekształcenia przez wirnik energii kinetycznej na energię mechaniczną. Średnia prędkość 

wirnika wynosi od 15 do 30 obrotów na minutę. Przekładnia zwiększa tę prędkość do ok. 1500 

obr/min, aby połączony z nią generator mógł zacząć pracować, wytwarzając przy tym energię 

elektryczną. Gondola, do której przymocowany jest wirnik, musi mieć możliwość obracania się 

o 360 stopni. Aby było to możliwe, na szczycie wieży zainstalowany jest silnik, który dzięki 

przekładni zębatej może ją obracać. W dodatku gondola zawiera w sobie: transformator, 

łożyska, układy smarowania oraz hamulec, który odpowiada za zatrzymanie wirnika  

w sytuacjach awaryjnych. 

 

Ryc. 2. Budowa turbiny wiatrowej (http://www.uwm.edu.pl/) 

Objaśnienia: 1 - skrzydło wirnika, 2 - łopata skrzydła, 3 - konstrukcja nośna (gondola),  

4 - podpora wirnika (łożysko), 5 - wał napędowy I, 6 - skrzynia przekładniowa (3 - stopniowa), 

7 - tarcza hamulca, 8 - wał napędowy II, 9 - prądnica, 10 - chłodnica systemu chłodzenia 

prądnicy i skrzyni przekładniowej, 11 - elementy pomiarowe systemu pomiaru wiatru 

(anemometr, chorągiewka pomiarowa), 12 - układ sterowania, 13 - układ hydrauliczny 

(utrzymanie i kontrola ciśnienia w układzie hamulcowym), 14 - układ naprowadzania na wiatr, 

15 - łożysko nośne gondoli, 16 - pokrywa gondoli, 17 - wieża typu tubulama. 
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Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, ponieważ 

wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Najczęściej wymieniane 

zalety elektrowni wiatrowych to przede wszystkim: 

• brak zanieczyszczeń, toksycznych odpadów szkodliwych dla środowiska, wiatraki 

pozwalają więc obniżyć emisję CO2 i ograniczyć związane z tym koszty; 

• pojedyncza turbina zajmuje mniejszą powierzchnię niż tradycyjna elektrownia 

wytwarzająca porównywalną ilość energii, ziemia wokół turbiny może być wykorzystana 

do uprawy roślin; 

• elektrownia wiatrowa może zostać wybudowana na tzw. trudnym terenie, na którym 

lokalizacja elektrowni tradycyjnej (lub przesył energii) mogłaby być utrudniona; 

• właściciele gruntów mają korzyści z tytułu ich wydzierżawienia inwestorom; 

• dochód gminy zwiększa się z tytułu podatków płynących z elektrowni wiatrowych; 

• mniejsze źródła energii stanowią uzupełnienie tzw. dużej energetyki; 

• rozwój nowych technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii może mieć pozytywny 

wpływ na rozwój gospodarki; 

Elektrownie wiatrowe nie są idealne. Przeciwnicy tego typu inwestycji przywołują m.in. takie 

argumenty, jak: 

• elektrownie wiatrowe pociągają za sobą duże koszty inwestycyjne. Obecnie jednak cena 

zbudowania siłowni wiatrowych ciągle maleje dzięki nowym osiągnięciom w dziedzinie 

technologii. Co za tym idzie, cena energii pozyskiwanej z wiatru ciągle spada; 

• siły wiatru nie możemy w żaden sposób kontrolować, powoduje to wystąpienie wahania  

w wytwarzaniu mocy, która zmienia się wraz z upływem czasu; 

• obniżenie wartości gruntu i nieruchomości spowodowane sąsiedztwem elektrowni 

wiatrowych;  

• degradacja krajobrazu, zagrożenie dla ptaków; 

• szum o niskiej częstotliwości wytwarzany przez turbiny oraz niesłyszalne infradźwięki, 

powodujące m.in. zmęczenie; 

• turbiny wiatrowe wytwarzają pole elektromagnetyczne, które wpływa na organizmy żywe; 

• efekt stroboskopowy wywołany poruszaniem się łopat turbin w blasku słońca; 

• zacienienie spowodowane dużymi gabarytami wiatraka; 

• negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie ludzi mieszkających w pobliżu turbin 

wiatrowych, określany Syndromem Turbin Wiatrowych; 

• koszty związane z rekultywacją terenu i likwidacją fundamentów wież po zakończeniu 

eksploatacji źródła energii; 

• tego rodzaju inwestycje nie zapewniają znaczącego przyrostu miejsc pracy, do obsługi 

kilkunastu wiatraków potrzebna jest tylko jedna osoba; 

• farmy wiatrowe mogą docelowo powodować zmniejszenie dochodów osób działających  

w branży turystycznej, agroturystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz prowadzić  

do wyludniania się niektórych obszarów. 
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Uwarunkowania prawne i przyrodnicze rozwoju energetyki wiatrowej 

Zdecydowana większość pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych wydawana jest 

mimo protestów mieszkańców. Aby uzyskać zgodę na przeprowadzenie inwestycji, inwestor 

musi wystąpić do gminy o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

lub w przypadku jego braku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Zezwolenia te wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po uzyskaniu uzgodnień lub 

decyzji wymaganych ustawą lub przepisami szczegółowymi. Starostwo natomiast wydaje 

pozwolenie na budowę. Jest ono konieczne w przypadku elektrowni wiatrowych i słonecznych, 

których maszt postawiony jest na fundamentach trwale związanych z gruntem (Ustawa  

z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane).  

Kluczowym aktem prawnym dla energetyki wiatrowej w Polsce jest ustawa z 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Ta ustawa implementuje do polskiego porządku 

prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r.  

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Ustawa o OZE reguluje 

m.in.: zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 

z OZE, w tym energii z wiatru. Z kolei kwestie przyłączenia instalacji OZE do sieci 

energetycznej reguluje ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.  

Pierwsze turbiny wiatrowe zostały posadowione w Polsce w 2001 r., ale to lata 2008–

2016 były okresem stałego wzrostu mocy wiatrowych. Aż do dnia 16 lipca 2016 r., czyli wejścia 

w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawy 

odległościowej), statuującej regułę 10H, w myśl której nie można lokować elektrowni 

wiatrowych w mniejszej odległości niż 10-krotna całkowita wysokość turbiny od budynku 

mieszkalnego (lub budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 

mieszkaniowa). Dodatkowo lokalizacja elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc 

mikroinstalacji, stała się możliwa jedynie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego.  

Odrębną kwestią są wymogi dotyczące ochrony środowiska. Pozyskanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych często 

wiąże się z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia  

na środowisko (Energetyka wiatrowa w Polsce, 2021). 

Regulacje prawne mające związek z prowadzeniem inwestycji związanej z produkcją 

energii elektrycznej z wiatru zostały uchwalane w czasie przyłączania kolejnych turbin 

wiatrowych do sieci energetycznej. Taki stan rzeczy a głównie ustawa odległościowa 

spowodowała w 2016 roku zahamowanie dynamicznie rozwijającej się energetyki wiatrowej. 

Pomimo zapowiedzi zmiany ustawy do chwili obecnej ograniczenia inwestycji, najbardziej 

rygorystyczne w Europie, nie zostały zmienione.  

Pomimo trudności energetyka wiatrowa się rozwija, moc zainstalowana w farmach 

wiatrowych w Polsce na dzień 1 sierpnia 2021 roku wyniosła 7065 MW. Produkcja energii 

elektrycznej z OZE w ubiegłym roku wyniosła blisko 28 TWh, w tym prawie 16 TWh 

pochodziło z energetyki wiatrowej. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki pod koniec 
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2020 roku w Polsce działało 1239 farm wiatrowych, w tym 1111 o mocy poniżej 10 MW 

(89,7%) i 128 o mocy większej lub równej 10 MW (swiatoze.pl).  

Wybór miejsca pod budowę elektrowni wiatrowych jest jedną z pierwszych decyzji  

w zakresie realizacji projektów farm wiatrowych. W Polsce przeważają wiatry zachodnie, 

wiejące ze średnią prędkością w granicach od 3,5 do 5,5 m/s. Przyjmuje się, iż granica 

opłacalności małych turbin wiatrowych wynosi 4 m/s, a w przypadku elektrowni wiatrowych 

5,5 m/s. Przyjmuje się, że przy powierzchni gruntu, ze względu na tarcie, prędkość jest równa 

zeru. Około 75% energii kinetycznej przypada na wiatry wiejące powyżej 100 m, a 25% – 

poniżej. W Polsce jedynie na niektórych terenach można stosować elektrownie wiatrowe,  

na większości obszarów są spotykane tylko małe turbiny. 

Warunki wiatrowe w Polsce cechują się dużą zmiennością oraz brakiem wysokich 

średniorocznych prędkości w porównaniu z krajami o doskonałych warunkach wietrznych 

(m.in. Wielka Brytania, Holandia, Dania).  

 

Ryc. 3   Strefy energetyczne wiatru w Polsce (www.wikiwand.com/pl/Energetyka wiatrowa w 

Polsce)  

 

Na podstawie badań prowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

można wyróżnić obszary wietrzności w Polsce: 

• Za rejony uprzywilejowane uważa się obszary, w których średnioroczna prędkość wiatru 

jest większa niż 5 m/s. Na tych terenach powinny być budowane elektrownie oraz farmy 
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wiatrowe. Obszary te to: część Suwalszczyzny, okolice przylądka Rozewie oraz Wybrzeże 

Słowińskie od Świnoujścia po Hel. 

• Za rejony o średnich warunkach wiatrowych można uznać: wschodnią część Kotliny 

Sandomierskiej, Beskid Śląski i Żywiecki oraz Nizinę Mazowiecką. Na tych obszarach 

średnioroczna prędkość wiatru przekracza 4 m/s. 

• Na pozostałych terenach, gdzie średnioroczna prędkość wiatru jest mniejsza niż 4 m/s, 

budowa elektrowni wiatrowych jest mało opłacalna. 

 

Wykorzystanie energii wiatru w powiecie radomskim 

W ogólnodostępnych wykazach energetyki wiatrowej wśród największych farm 

wiatrowych w Polsce znalazła się farma z Iłży, leżąca w obrębie powiatu radomskiego. Czy to 

oznacza, że rozwijająca się tam energetyka oparta na OZE może w znaczący sposób zastąpić 

produkcję energii konwencjonalnej? 

 

Ryc. 4. Lokalizacja turbin wiatrowych w powiecie radomskim (opracowanie własne na 

podstawie geoportal.gov.pl). 
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Turbiny wiatrowe w powiecie radomskim są zlokalizowane w środkowej i południowej 

części analizowanego obszaru. W bezpośrednim sąsiedztwie Radomia dominują obiekty małe 

- kilkunastometrowe o niewielkiej mocy, większość z nich ma charakter instalacji 

przydomowych.  

Tabela 1.Wykaz turbin wiatrowych zlokalizowanych w powiecie radomskim (opracowanie 

własne na podstawie geoportal.gov.pl) 

Nr 
Położenie Wysokość 

masztu [m] Administracyjne Współrzędne geograficzne 

1 Jarosławice gmina Wolanów 

 

φ 51°25'04"N 

λ 20°55'16"E 

55 

2 Ławki gmina Zakrzew 

 

φ 51°25'46"N 

λ 20°59'41"E 

8 

3 Sławno gmina Wolanów 

 

φ 51°23'31"N 

λ 21°01'23"E 

10 

4 Milejowice gmina Zakrzew 

 

φ 51°25'38"N 

λ 21°03'54"E 

10 

5 Owadów gmina Jastrzębia 

 

φ 51°29'29"N 

λ 21°10'42"E 

12 

6 Wincentów gmina Radom 

 

φ 51°26'46"N 

λ 21°08'45"E 

45 

7 Kozłów gmina Jastrzębia 

 

φ 51°27'21" - 51°27'26"N 

λ 21°15'03" - 21°15'11"E 

50 

8 Rajec Szlachecki gmina Jedlnia – 

Letnisko 

φ 51°24'42"N 

λ 21°14'30"E 

15 

9 Klwatka gmina Gózd 

 

φ 51°23'05"N 

λ 21°17'24"E 

15 

10 Polany Kolonia gmina Wierzbica φ 51°13'38"N 

λ 21°05'01"E 

12 

11 Pakosław – Seredzice – Iłża gmina 

Iłża 

φ 51°09'27" - 51°11'55"N 

λ 21°08'55" - 21°12'49"E 

80-95 

12 

 

Lisów gmina Jedlińsk φ 51°31'42" - 51°31'26"N 

λ 21°08'43" - 21°10'12"E 

80-95 

 

W Kozłowie w gminie Jastrzębia, gdzie występują korzystne warunki do rozwoju 

energetyki wiatrowej, wybudowano trzy obiekty trzypłatowe o wysokości 45 metrów  

o zakładanej łącznej mocy elektrowni 1,5 MW. Jest to przykład niedokończonej inwestycji, 

wstrzymanej na skutek zmian przepisów prawnych, które zostały wprowadzone w trakcie 

realizacji projektu.  
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Fot.4 - 7   Niedokończona inwestycja w Kozłowie (fot. Maja Cygan). 
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Największe znaczenie w produkcji energii w powiecie radomskim ma Farma Wiatrowa 

Iłża II. Farma zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Iłża – Makowiec  

oraz w odległości około 3 km od obszaru specjalnej ochrony siedlisk NATURA 2000 Pakosław 

(PLH 140015). Przedsięwzięcie zrealizowane jest na obszarze, gdzie nie obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Elektrownie wiatrowe zlokalizowane są  

na działkach niezabudowanych i oddalonych o co najmniej o 400 m od najbliższych terenów  

z zabudową zagrodową. Teren farmy wiatrowej zawiera się między Krzyżanowicami  

na północy, Seredzicami na południu oraz lasami na zachód od Pakosławia i Iłżą na wschodzie.  

 

Ryc. 5.   Lokalizacja turbin na Farmie Wiatrowej Iłża II wraz ze strefami wyłączonymi wokół 

turbin wiatrowych (geoportal.gov.pl). 
 

W ramach projektu inwestor, firma MOLEN– WIND Sp. z o.o. zaproponował 

wybudowanie 39 sztuk elektrowni wiatrowych o maksymalnej wysokości wieży nie większej 

niż 105 m, każda została posadowiona na zbrojnych fundamentach. Ze względu na protesty 

mieszkańców wybudowano jednak 27 turbin. Zamontowano wydajne turbiny Vestas V90,  

a 68 tonowe gondole zastały zamontowane na stalowych wieżach o konstrukcji rurowej.  

W ramach realizowanej inwestycji zainstalowano gondole z generatorami asynchronicznymi  

o maksymalnej mocy 2,0 MW oraz osadzonymi łopatami śmigła o średnicy 90 m. Inwestycja 

zakładała również położenie kabli energetycznych o napięciu 30 kV i przekroju 100 -630 mm2 

oraz innych niezbędnych elementów energetycznych potrzebnych do prawidłowego 

funkcjonowania farmy, w tym budowę stacji transformatorowej. Wybudowano również stałe  

i tymczasowe drogi dojazdowe o szerokości nie przekraczającej 5 m oraz platformy 

montażowe.  
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Fot.8 - 12   Farma Wiatrowa Iłża II (fot. Maja Cygan). 
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Ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia w celu zapobiegania płoszeniu 

ptaków i ewentualnym stratom w lęgach, nałożono na inwestora obowiązek wykonywania 

hałaśliwych prac budowlanych poza okresem od kwietnia do lipca, czyli poza sezonem 

lęgowym ptaków. Założono, że lokalizacja placu budowy wraz z drogami dojazdowymi, 

potrzebnymi maszynami i materiałem poza zarejestrowanymi obszarami, które porastają dane 

gatunki roślin oraz zamieszkują dane gatunki zwierząt, wpłynie na zminimalizowanie wpływu 

inwestycji na środowisko przyrodnicze, a zastosowanie jednakowych turbin zniweluje 

tworzenie dodatkowych barier na różnych wysokościach. Turbiny nie zostały zaopatrzone  

w sztuczne oświetlenie, dzięki czemu zminimalizowano śmiertelność ptaków, np. w czasie 

złych warunków atmosferycznych oraz w porze nocy, kiedy światło może wabić migrujące 

ptaki. Dodatkowo warunek ten miał na celu ograniczenie koncentracji owadów stanowiących 

główny pokarm nietoperzy, co miało zapobiegać zmniejszeniu ilości kolizji zwierząt  

z turbinami. Dzięki zlikwidowaniu zadrzewień i zakrzewień stanowiących miejsce 

przebywania ptaków i nietoperzy i zapobieganiu ich powstawania, jeszcze bardziej 

zminimalizowano ewentualne zagrożenia. Inwestor zapewnił również, że nie dojdzie  

o przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie 

(inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl). 

Przedłożona dokumentacja inwestora uzyskała akceptację, dzięki czemu projekt został 

zrealizowany. Pierwsza turbina została oddana do użytku w grudniu 2009 roku a ostatnia  

w styczniu 2014 roku. Farmę wiatrową Iłża II oddano oficjalnie do eksploatacji 5 czerwca  

2014 roku. Farma wiatrowa jest w stanie zapewnić oświetlenie dla 30 tysięcy mieszkań. Dzięki 

budowie poprawiła się również lokalna infrastruktura drogowa. Inwestycja przynosi dochody  

samorządowi i właścicielom gruntów. 

Inwestor napotkał w trakcie budowy na utrudnienia. Mieszkańcy protestowali 

przeciwko budowie elektrowni. Obawiano się hałasu, negatywnego wpływu wiatraków  

na zdrowie ludzi oraz spadku wartości okolicznych gruntów. Pod protestem podpisało się ponad 

1,5 tysiąca osób. Spółka w swojej obronie argumentowała, że wszystkie procedury zostały 

przeprowadzone zgodnie z przepisami, a audyt Najwyższej Izby Kontroli ocenił „pozytywnie, 

mimo stwierdzonych nieprawidłowości działania Starosty Radomskiego”. 

Protesty towarzyszyły również realizacji projektu w gminie Jedlińsk. Wśród 

argumentów przeciwko budowie mieszkańcy gminy wskazywali na kłopoty z zasięgiem 

telefonii komórkowej i bezprzewodowego internetu oraz na zakłócenia w nadawaniu 

programów telewizyjnych. Obawy dotyczyły także i tego, że gmina przestanie być atrakcyjna 

dla inwestorów. Zahamowany zostanie jej rozwój, a ludzie zaczną się wyprowadzać i spadnie 

liczba tych, którzy chcieliby się tu osiedlić.  

W ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestor Windprojekt Sp. z o.o. wybudował 

zespół elektrowni wiatrowych, składający się z 4 turbin zlokalizowanych w okolicach 

Piaseczna i Lisowa. Pierwotnie projekt zakładał wybudowanie 17 turbin wiatrowych,  

lecz protesty okolicznych mieszkańców i nieprzychylność władz samorządowych w 2015 roku 

doprowadziły do ograniczenia inwestycji. Wybudowano 4 turbiny, każda o mocy 2 MW  

o średnicy wirnika 90 m zawieszonego na wysokości 110m. Zainstalowano turbiny VESTAS 
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V90 z systemem obracania się gondoli oraz łopatami o zmiennym skoku, którego system 

regulacji kieruje łopatami tak, aby były one ustawione pod optymalnym kątem do aktualnie 

panujących warunków wiatrowych, dzięki czemu wydajność produkowanej energii jest 

najwyższa, a emitowany hałas zostaje zminimalizowany. Wszystkie funkcje są nadzorowane 

za pomocą mikroprocesorowych sterowników. Inwestycja obejmowała również wybudowanie: 

budynku stacji pomiarowej, przyłącza do linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, 

zjazdów z drogi lokalnej i wewnętrznej na teren obejmujący turbiny, linii energetycznej 

kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi. 

 

Ryc. 6  Mapa poglądowa planu inwestycji na terenie gminy Jedlińsk (źródło www.jedlinsk.eu) 

 

Aby chronić wartości przyrodnicze, na inwestora, zarówno w czasie realizacji projektu 

jak i eksploatacji, nałożono obowiązki:  

• Wykonywania prac uciążliwych akustycznie w określonych godzinach, w których hałas 

nie przekracza standardów emisyjnych Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

• Magazynowania i zagospodarowania odpadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 

z dnie 27.04.2001 o odpadach.  

• Obserwowania terenów i dokumentowania kolizji ptaków z masztami lub wirnikami turbin 

wiatrowych. 
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Fot.13 - 16   Zespół turbin wiatrowych w gminie Jedlińsk (fot. Maja Cygan). 
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Podsumowanie 

Na obszarze Polski znaczny wpływ na stan powietrza atmosferycznego ma emisja 

powierzchniowa pochodząca ze spalania paliw oraz emisja liniowa i przemysłowa. Największe 

zanieczyszczenie ma miejsce podczas sezonu grzewczego. Głównymi źródłami 

zanieczyszczenia powietrza są lokalne kotłownie, gospodarstwa indywidualne opalane węglem 

oraz emisja pochodząca z rolnictwa oraz transportu drogowego. Jedynym rozsądnym 

rozwiązaniem jest stawianie na rozwój alternatywnych źródeł energii, co w dłuższej 

perspektywie poprawi stan jakości powietrza jak również ograniczy degradację pozostałych 

elementów środowiska przyrodniczego.  

 

Ryc. 7   Rozwój energetyki w Polsce opartej na odnawialnych źródłach energii. (źródło 

forum-energii.eu) 

 

Światowe tendencje zmian wykorzystania źródeł produkcji energii elektrycznej  

są również widoczne w naszej gospodarce. Polska energetyka obecnie znajduje się w fazie 

transformacji.  W Polsce energetyka wiatrowa dostarcza najwięcej energii ze wszystkich źródeł 

odnawialnych. W 2020 r według GUS elektrownie wiatrowe wytworzyły energię równą 15 800 

GWh, stanowi to 10% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce W poszczególnych 

latach wzrasta udział OZE w produkcji energii, mimo tego potencjał źródeł odnawialnych jest 

znacznie większy. Polska, jako członek Unii Europejskiej, musi wpisać się w unijną politykę 

energetyczną, która zakłada stopniowy wzrost wykorzystywania w produkcji energii źródeł 

odnawialnych - jako główne przewiduje się energię wiatru. Aktualnie powraca się do rozwiązań 

wykorzystywanych kiedyś. Dawniej wykorzystywane obiekty – wiatraki, pełnią dziś funkcję 

atrakcji turystycznych, lecz sama idea zachowała się do dziś - obecnie turbiny wiatrowe 

produkują energię. 

Konieczność zmian energetycznych została również określona dla analizowanego 

obszaru. W „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego na lata 2018–2021  

z perspektywą do roku 2025” określono kierunki i możliwości rozwoju wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze i potencjał OZE region 
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radomski może potencjalnie wykorzystywać elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne. Gminy 

powiatu radomskiego (m.in. Przytyk, Jastrzębia, Jedlińsk, Iłża) aktywnie uczestniczą  

w pozyskiwaniu energii z OZE w tym także z energii wiatru. Wzrost inwestycyjny w tym 

zakresie był bardzo intensywny, został on jednak zahamowany wprowadzeniem regulacji 

prawnych związanych z „ustawą odległościową”.  

Większość terenów Polski, w tym powiatu radomskiego ze względu na warunki 

wietrzności nie nadaje się do budowy dużych farm wiatrowych, ale badania wykazują,  

że istnieje potencjał dla małej energetyki wiatrowej korzystającej z lokalnych warunków. Duże 

farmy przekraczające 1 MW mocy zainstalowanej są budowane w celu produkcji dużej ilości 

energii elektrycznej i sprzedaży jej do sieci. Wydaje się, że dla powiatu radomskiego 

najkorzystniejsze byłyby małe i mikroelektrownie do 100 kW, które powstałyby przede 

wszystkim w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Mikroturbinami wiatrowymi 

mogłyby być zainteresowane osoby prywatne oraz rolnicy dla zaspokojenia ich 

zapotrzebowania na energię.  

Małe zainteresowanie małogabarytowymi elektrowniami wiatrowymi w naszym kraju 

może dziwić, zważywszy na zalety, jakie niesie za sobą korzystanie z tego typu konstrukcji. 

Głównymi argumentami za posiadaniem takiego rozwiązania jest oczywiście dostęp  

do darmowego prądu oraz pozytywny wpływ na środowisko. Instalacja podczas pracy nie 

emituje bowiem dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń wpływających na jakość 

wdychanego przez ludzi powietrza. Dla prywatnych inwestorów jest to także możliwość 

uniezależnienia się energetycznego w miejscach, w których występują częste braki w dostawie 

prądu. Co więcej, w razie nadmiaru wyprodukowanej energii, użytkownik instalacji może 

sprzedać swoją nadwyżkę lub magazynować ją w celu wykorzystania podczas mniej 

wietrznych dni w ciągu roku. O niewielkiej popularności przydomowych instalacji wiatrowych 

w Polsce świadczą dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z których wynika, iż pod koniec 

2019 roku na terenie naszego kraju funkcjonowały tylko 73 mikroinstalacje wiatrowe o łącznej 

mocy 0,385 MW. Na tym tle w porównaniu z resztą świata wypadamy mało imponująco. 

Innym potencjalnym kierunkiem rozwoju energetyki wiatrowej w powiecie radomskim 

jest instalowanie małych urządzeń, dostosowanych do wymogów energetyki prosumenckiej, 

opartych na rozwiązaniach alternatywnych, jak np. wiatraki z osią pionową. Również tworzenie 

rozwiązań hybrydowych, a więc łączenie siłowni wiatrowej z innym OZE jest zasadne  

ze względu na niestabilność i nieprzewidywalność urządzeń opartych na energii wiatru. 

W listopadzie 2020 roku na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

przeprowadzono badania świadomości i zachowań ekologicznych dotyczących energii 

wiatrowej. Wynika z niego, że Polacy w bardzo pozytywny sposób odnoszą się, do rozwoju 

energetyki wiatrowej w kraju. Aż 85% mieszkańców raczej lub zdecydowanie popiera rozwój 

lądowych farm wiatrowych (enerad.pl). Zastanawiający jest fakt występowania 

nieprzychylnych działań władz lokalnych i licznych protestów ludności przeciw rozwojowi 

energetyki wiatrowej. Tego typu zdarzenia miały również miejsce w powiecie radomskim. 

Wśród argumentów okolicznych mieszkańców przeciwko budowie farm wiatrowych, 
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powtarzanych przy takich okazjach, pojawiły się również takie, że „ściągają one burze  

i gradobicia … a kury przestają znosić jajka.   

Teraźniejszość wyznacza jednoznacznie kierunki rozwoju – zrównoważonego rozwoju. 

Z jednej strony konieczność zagwarantowania dostaw energii, a z drugiej strony dbałość o stan 

środowiska przyrodniczego. Powiat radomski również staje przed tymi wyzwaniami. Skromne 

zasoby wodne, umiarkowane usłonecznienie oraz korzystne lub średnio korzystne warunki 

wietrzności – jakie źródła energii odnawialnej wybrać? - w co inwestować? – jakie działania 

prawne zastosować aby zagwarantować rozwój energetyki? Nie można tych pytań zostawić bez 

odpowiedzi. 


