
 

ELEKTROWNIA  WODNA  NA  
RZECE  BABIE  W  BUKOWNIE 
 

 

BUKOWNO 
 

województwo 
małopolskie  

 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa małej elektrowni wodnej o mocy 120 kW na rzece Babie w 
Bukownie. Do zasilania turbin elektrowni wykorzystana zostanie duŜa róŜnica wysokości spływu 
wód występująca w miejscu ujścia rzeki Baby do rzeki Sztoły.  
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 
Bukowno jest połoŜone w województwie 
małopolskim, w połowie drogi między 
Katowicami a Krakowem, w zlewni Białej 
Przemszy, nad rzeką Sztołą, wśród lasów 
liściasto – iglastych. Miasto zajmuje obszar 
63,4 km² i zamieszkuje go około 11 000 
osób. Bukowno ma charakter przemysłowy. 
Główne zakłady to: ZGH Bolesław, PCC Rail 
SA, Schneider Electrik Industries Polska Sp. 
z o.o.  
 

TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
Inwestorem zadania jest ENERGOINWEST Sp. z o.o., który wystąpił z inicjatywą budowy 
elektrowni. Miasto Bukowno pozytywnie ustosunkowało się do tej propozycji, przeznaczyło 
na ten cel teren w planie zagospodarowania przestrzennego i wydzierŜawiło teren 
Inwestorowi. Prace budowlane zostały rozpoczęte w kwietniu 2007r. i mają być 
zakończone do grudnia br. 
Wykonawcą zadania jest firma: DOKTOR ZĄBER Sp. z o.o. z Nowego Sącza. 
 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
W ramach przedsięwzięcia pn. „Mała elektrownia wodna” na rzece Babie w Bukownie 
zostaną wybudowane: 
-   ujęcie wody z koryta rzeki Baby w km: 0+150 w Bukownie, 
– doprowadzenie wody do turbiny – rurociąg Ø 1000 mm, dł. ok. 122 mb, 
– elektrownia wodna – trzy turbiny syfonowe typ MAVEL TM5 o mocy jednej turbiny 0,7 -

50 kW/sek, elementy konstrukcyjne, budynek, 
– odprowadzenie wody do rzeki Sztoły, 
– odprowadzenie energii z elektrowni do najbliŜszej stacji transformatorowej, znajdującej 

się na sąsiedniej działce. 
Elektrownia będzie pracowała przez 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę. 
Elektrownia jest bezobsługowa i będzie wytwarzała prąd o napięciu 3x400 V. 
 

Bukowno 



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 
Budowa elektrowni będzie finansowana w 20% ze środków własnych, a 80% ze środków 
WFOŚiGW w Krakowie. 
 

OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 
Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji, stan środowiska w rejonie inwestycji i sposób 
korzystania ze środowiska, naleŜy podkreślić, Ŝe przedmiotowa inwestycja nie będzie 
stanowiła szczególnego zagroŜenia dla środowiska. Rzeką Babą płyną głównie wody 
pompowane z kopalni Olkusz. Inwestor otrzymał zapewnienie, Ŝe przynajmniej jeszcze 
przez 10 lat popłynie korytem rzeki woda. Odkrywane nowe złoŜa rud cynku i ołowiu 
prawdopodobnie spowodują dalsze pompowanie wód, a tym samym dalszą pracę 
elektrowni wodnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykład ten został opracowany przez Stowarzyszenie Gmin  Polska Sieć „Energie Cités” w 
ramach projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie” (EURE) realizowanego z 
programu SMART i finansowanego ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG 
IIIC Południe oraz WFOŚiGW w Krakowie.  
 
 

 

KONTAKT: 
 

1. Wiesław Brałkowski 
kierownik w Spółce ENERGOINWEST 
ul. Podedworze 6/25, tel. 604 607 165 

2. Bogdan Wąwoźny 
Kierownik Ref. P.P. w Urzędzie Miejskim w Bukownie 
ul. Kolejowa 16,  32-332 Bukowno, tel (032) 6421038  w.33 
e-mail: inwestycje@um.bukowno.pl 


