
ENERGIA
WIATRU

CISOWO
(woj. zachodnio-pomorskie)

Energetyka wiatrowa może przyczynić się do rozwoju gminy. Instalacja nawet pojedynczej turbiny
umożliwia udział lokalnych przedsiębiorstw w procesie budowy oraz aktywizację zawodową ludności.
Ważnym aspektem jest również możliwość zmiany wizerunku gminy. Inwestując w energetykę wia-
trową lub umożliwiając takie przedsięwzięcia innym podmiotom gospodarczym, władze mają możli-
wość przedstawienia swojego terenu jako obszaru proekologicznego i starającego się rozwijać w sym-
biozie ze środowiskiem naturalnym. Taka inwestycja może stać się również atrakcją turystyczną.

MIEJSCOWOŚĆ
Cisowo to wieś letniskowa na Pobrzeżu
Słowińskim, położona 4 km na północny-
wschód od Darłowa, w gminie Darłowo.
Osada w północno-zachodniej części wsi
stanowi pozostałość osadniczą Słowian za-
chodniopomorskich. We wsi znajduje się
kościół gotycki z XIV/XVI wieku, rozbudo-
wany w 1860 roku, z barokowym ołtarzem
i amboną. Ze wzgórza przy kościele roz-
ciąga się widok na Jezioro Kopań i nadmor-
ską nizinę. Tu znajduje się pierwszy w Pol-
sce Park Elektrowni Wiatrowych oraz liczne
gospodarstwa agroturystyczne.

TŁO PROJEKTU

Na wiosnę 2001 roku w miejscowości Cisowo uruchomionych zostało 9 turbin wiatrowych
o łącznej mocy 18 MW. Każda z siłowni Vestas V80 o mocy 2 MW zamontowana została
na produkowanej w Polsce wieży o wysokości 80 metrów. Zainstalowane w Cisowie turbiny
wiatrowe należały wówczas do najnowocześniejszych i największych na świecie.

Zanim nastąpiło oddanie farmy
wiatrowej do użytku, przez
dwa lata trwało przygotowanie
projektu. Tradycyjnie proces
inwestycyjny rozpoczął się od:
wyboru odpowiedniej lokalizacji,
przeprowadzenia badań charak-
terystyki wiatru, przygotowania
planu posadowienia turbin
oraz wykonania analizy produk-

tywności. Będąc lokalnym partnerem producenta turbin EPA Sp. z o.o. odpowiadała również
za dostawę oraz współpracę przy montażu siłowni.
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Energia wiatru Cisowo (woj. zachodnio-pomorskie)

OPIS PROJEKTU
Moc farmy wiatrowej: 18 MW
Ilość turbin: 9
Typ turbiny: Vestas V80 2 MW
Wysokość wieży: 80 m
Średnica wirnika: 80 m
Powierzchnia wirnika: 5 024 m2

Właściciel: Energia Eco Sp. z o.o.
Produkcja roczna: 41 000 MWh.

WIĘCEJ INFORMACJI

Anna Pasławska
Menadżer Projektu
EPA Sp. z o.o.
Szczecin, ul. Wojska Polskiego 154
tel./fax: (91) 42 52 955; (91) 487 50 14
www.epa.com.pl
www.elektrownie-wiatrowe.org.pl
e-mail: a.paslawska@epa.com.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie POLSKA SIE Ć

Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z EPA
Sp. z o.o. (deweloperem projektu) w ramach projektu
pt. „Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów
lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce
i w krajach Unii Europejskiej” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Środki
finansowe pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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