
ENERGIA
WIATRU

NOWOGARD
(woj. zachodniopomorskie)

Elektrownie wiatrowe są budowane w miejscach ciągłego występowania wiatrów o odpowiednio dużej
prędkości, zazwyczaj w rejonach nadmorskich i podgórskich. Prędkość wiatru, a więc i energia jaką
można z niego czerpać, ulega zmianom dziennym, miesięcznym i sezonowym. Szczęśliwie zarówno
w cyklu dobowym jak i sezonowym (lato-zima) obserwuje się korzystną zbieżność miedzy prędkością
wiatru a zapotrzebowaniem na energię. Dodaje to wartości energii uzyskiwanej z wiatru, gdyż często
jest dostępna wówczas, gdy jest potrzebna. W wyniku analizy zasobów energii wiatru w okolicy
Nowogardu oceniono, że ten rejon znakomicie nadaje się do budowy turbin wiatrowych.

MIASTO
Nowogard leży 60 km na północny-wschód
od Szczecina i 55 km na południe od wy-
brzeża Bałtyku przy ważnej trasie komuni-
kacyjnej Szczecin-Koszalin-Gdańsk (droga
krajowa nr 6). W odległości 20 km od mia-
sta znajduje się port lotniczy Goleniów,
zapewniający dogodne połączenia lotni-
cze z największymi miastami kraju oraz
niektórymi miastami Europy Zachodniej.
W Świnoujściu (75 km od Nowogardu)
mieści się baza promowa, udostępniająca
połączenia promowe z państwami skan-
dynawskimi. Miasto i gmina Nowogard
zajmują obszar 338,7 km2 i liczą ponad
25 tysięcy mieszkańców. W samym Nowo-
gardzie mieszka około 17,2 tysiąca osób.

Przynależność administracyjna: województwo zachodniopomorskie; powiat goleniowski.
Podział administracyjny : miasto Nowogard i 30 sołectw (64 wsie).
Obszar : gmina Nowogard – 338,66 km2 (3,4% ogólnej powierzchni województwa), w tym
miasto – 12,46 km2 (3,7% ogólnej powierzchni gminy).
Ludność: (stan na dzień 31.12.2002 r.) gmina – 25 006, w tym miasto – 17 200 osób, wieś –
7 806 osób.
Sąsiadujące gminy : Golczewo, Przybiernów, Osina, Maszewo, Dobra Nowogardzka, Ra-
dowo Małe, Resko, Płoty.

TŁO PROJEKTU

Rada miasta poszukiwała sposobów zmniejszenia kosztów energii elektrycznej zużywanej
na potrzeby miejskiej oczyszczalni ścieków. Położenie geograficzne Nowogardu zapewniało
rentowność budowy elektrowni wiatrowej, która dostarczałaby energię elektryczną potrzebną
do działania oczyszczalni ścieków. Nowogard jest położony ok. 60 km od granicy z Niem-
cami i 55 km od brzegu Bałtyku. Dzięki bliskości Niemiec władze miasta mogły złożyć wnio-
sek o dofinansowanie inwestycji do funduszu PHARE w ramach współpracy przygranicznej
między Polską a Niemcami. W marcu 1996 r. złożono wniosek, który wstępnie został za-
twierdzony we wrześniu 1996 r., na kwotę 213 000 € i ostatecznie zaakceptowany w grudniu
1997 r. W 1996 r. rozpoczęto poszukiwania innych źródeł finansowania i zorganizowano
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przetarg, w ramach którego wyłoniono inżyniera projektu. Inżynier projektu koordynował
prace związane z wyłonieniem dostawcy urządzeń, wykonawcy oraz nadzorem prac budow-
lanych. Budowę elektrowni rozpoczęto w czerwcu 1999 r. i ukończono w lutym 2000 r.

Budowa elektrowni wiatrowej została sfinansowana za pomocą dotacji z funduszu PHARE
(Poland and Hungary Assistance for Restructuring their Economies) w ramach programu
CBC (Cross Border Co-operation tj. współpracy przygranicznej Polski i Niemiec), Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, dotacji ce-
lowej z budżetu państwa i środków własnych gminy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
2 041 173,32 zł. Koszty można podzielić następująco:
• dotacja PHARE – 839 426 zł,
• pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(WFOŚiGW) w Szczecinie – 391 178 zł,
• budżetowa dotacja celowa – 300 000 zł,
• środki własne gminy – 510 569 zł.

20% pożyczki z WFOŚiGW zostało umorzone.

OPIS PROJEKTU
Nowogard jest położony
47 m n.p.m., teren gminy
zaś 26,6–76,6 m n.p.m. Te-
ren jest raczej płaski, lekko
pofałdowany, pokryty niewiel-
kimi wzgórzami. W wyniku
analizy zasobów energii wia-
tru w okolicy Nowogardu
przeprowadzonej przez Insty-
tut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (IMGW) za pomocą modelu WASP (Wind Analysis and Application Programme)
oceniono, że średnia prędkość wiatru na wysokość 50 m n.p.m. wynosi ok 6,05 m/s. IMGW
zaklasyfikował rejon Nowogardu do I strefy (w skali od 6 do 1 – wybitnie korzystna) pod
względem zasobów energii wiatru. Po rozważeniu kilku lokalizacji wyznaczono miejsce od-
ległe 350 m w linii prostej od stacji transformatorowej oczyszczalni ścieków i ok. 600 m
od północno-zachodniej części Nowogardu. Elektrownia wiatrowa została wbudowana na za-
lesionym wzgórzu w pobliżu linii kolejowej i toru moto-crossowego, co zwiększa szorstkość
powierzchni, a tym samym pogarsza warunki wiatrowe, jednak ze względu na wyniki analizy
geologicznej (ciężar konstrukcji ok. 24 tony) była to najkorzystniejsza lokalizacja.

Moc elektrowni wiatrowej wynosi 225 kW. Wieża jest zbudowana w systemie kratownicy, co
pozwoliło obniżyć koszty w stosunku do konstrukcji rurowej. Trzypłatowy wirnik ma śred-
nicę 29 m. Automatyczny system kontroli pozwala na ustawienie głowicy wirnika zgodnie
z kierunkiem wiatru, regulację kąta nachylenia płatów oraz wyłącza elektrownię w sytuacji
zagrożenia (prędkość zatrzymania – 25 m/s). Prędkość startu wynosi 4,0 m/s, a optymalna
prędkość wiatru 14 m/s. Roczna produkcja energii wynosi średnio 240 MWh.

Krótka charakterystyka i dane techniczne elektrowni
Właściciel elektrowni wiatrowej: gmina Nowogard.
Operator elektrowni: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. Z o.o. w Nowogar-
dzie.
Położenie: województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski, północna część miasta
Nowogard, 600 m od komunalnej oczyszczalni ścieków.
Inżynier kontraktu: Firma Usługowo Handlowa „PROMIS” Julian Pietrołaj, Szczecin.
Wykonawca inwestycji: Konsorcjum firm EPA Sp. z o.o. Szczecin i Elektromontaż
Szczecin S.A.
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Energia wiatru Nowogard (woj. zachodniopomorskie)

Dane techniczne:
Turbina wiatrowa: V29-225 kW Vestas, Dania
Wysokość wieży: 50 m
Średnica wirnika: 29 m
Prędkość startu: 4,0 m/s
Optymalna prędkość wiatru: 14 m/s
Prędkość zatrzymania: 25 m/s

Charakterystyka turbiny:
V29-225 kW:
• regulowane nachylenie łopat,

optymalne ustawienie łopat
do siły wiatru,

• optymalna produkcja ener-
gii elektrycznej przy różnych
warunkach wiatrowych,

• włączanie generatora przy
synchronizacji obrotów,

• automatyczne obracanie głowicy zgodnie z kierunkiem wiatru,
• automatyczne zatrzymanie turbiny w przypadku awarii.

Geneza, uwarunkowania techniczno-technologiczne
Najistotniejszym argumentem przemawiającym za budową siłowni wiatrowych jest przewidy-
wana ilość energii elektrycznej mogąca zostać przezeń wyprodukowana. Prowadzone przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prace nad mezoskalową rejonizacją Polski pod
względem zasobów energii wiatru zakwalifikowały rejon Nowogardu do I strefy (wybitnie ko-
rzystna). Fakt ten, jak również później wykonana w oparciu o duński model matematyczno-
fizyczny WAsP ekspertyza doc. dr Haliny Lorenc – IMGW Warszawa sprawiły, iż szansę
na budowę siłowni wiatrowej w Nowogardzie znacząco wzrosły.

Największą bolączką polskich prognoz wietrzności jest ich wykonywanie w oparciu o istnie-
jące, a nie optymalne do celów projektowych siłowni wiatrowych punkty pomiarowe. Sto-
sowany powszechnie model transfiguruje warunki lokalizacji siłowni wiatrowej do warunków
zadanych. Wynikiem obliczeń programu jest dla konkretnej lokalizacji siłowni energia wiatru
na wybranej w zakresie 10 – 50 m npg (nad poziomem gruntu) wysokości. Wybór profilu
płata wirnika, powierzchni łopat, a przez to krzywej mocy siłowni, pozwala także wyznaczyć
ilość energii w MWh/rok. Istotne dla celów programu parametry wietrzności, szorstkości,
osłonięcia oraz orografii terenu z konkretnej stacji meteorologicznej (w tym przypadku dane
Nowogardu otrzymano konwertując dane ze stacji meteorologicznej w Szczecinie) nie po-
chodzą jak dotychczas z map cyfrowych, które je uwzględniają. Melinowane parametry po-
zbawione są również atutu dokonywania pomiarów poszczególnych wartości prędkości wia-
tru na wysokościach ponad 10 m npg., co stanowi zaprzeczenie jednego z głównych zaleceń
projektowych. Również brak długotrwałych serii pomiarowych (założenie kontynuacji 10 lat),
chociażby ze względu na dopiero rozpoczynające się zainteresowanie tematem siłowni wia-
trowych, jest tu sprawą niekorzystną. Mimo występowania powyższych negatywnych cech,
które określają odstępstwa idealnych warunków stwierdzających wielkość zasobów wiatru
w danej lokalizacji, powszechnie akceptuje się analizę wietrzności wykonywaną w oparciu
o dane analogowe oraz istniejące faktyczne uproszczenia.

Ekspertyza IMGW wietrzności okolic Nowogardu określa ją jako „obiecującą! wskazującą
na opłacalność inwestycji”. Wyznaczona średnia prędkość wiatru na wysokości 30 m. n.p.g.
zaprezentowana została jako 5,35 m/s. Wielkość rocznej produkcji energii (z wziętej do po-
równania siłowni Nowomag EW-160-22-30) wynosi 248,6 MWh.
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Siłownia wiatrowa jako przed-
miot zainteresowania Urzędu
Miasta i Gminy w Nowogardzie
(UMiG) pojawiła się w związku
z tematem zasilania energe-
tycznej miejscowej oczyszczalni
ścieków. Ustalono, iż projekto-
wana siłownia wiatrowa poprzez
produkcję energii elektrycznej
zmniejszyłaby zapotrzebowanie

na energię istniejącej oczyszczalni ścieków. Stąd projekt zyskał nazwę „Budowa elektrowni
wiatrowej dla zasilania oczyszczalni ścieków w Nowogardzie”. UMiG Nowogard biorąc pod
uwagę powiązanie z oczyszczalnią ścieków zaproponował lokalizację siłowni wiatrowej w bli-
skiej odległości od tejże, na gruntach należących do gminy. Ekspertyza geologiczna wybra-
nego terenu potwierdziła możliwość takiego usytuowania siłowni. Zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1991 r. wystąpiono zatem o kolejne pozwolenia oraz uzgodnienia
do instytucji mających wpływ na budowę (Przepisy Prawa Budowlanego w zakresie lokaliza-
cji obiektów energetycznych) elektrowni wiatrowych oraz określających warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu.

W dniu 31 maja 1999 roku została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z terminem re-
alizacji do 6 kwietnia 2000 roku. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji
w dniu 25 lutego 2000 roku.

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W ciągu pierwszych miesięcy pracy elektrownia wiatrowa wyprodukowała odpowiednio:
w lutym 2000 r.: 38 699 kWh, w marcu 2000 r. – 44 790 kWh. Wyniki te pozwoliły
oszacować roczną produkcję energii na poziomie ok. 330–460 MWh, co stanowi bardzo
dobry wynik jak na siłownię tej mocy. W ko-
lejnych miesiącach średnie prędkości wiatru
wypadły jednak niekorzystnie, co dało nastę-
pujący efekt w postaci ilości wyprodukowanej
energii elektrycznej oraz wartości brutto wy-
produkowanej energii.

Produkcja energii elektrycznej w ciągu roku:
Miesiąc Ilo ść energii [kWh]

Luty 38 699
Marzec 44 790
Kwiecień 20 113
Maj 13 502
Czerwiec 15 753
Lipiec 10 709
Sierpień 8 148
Wrzesień 13 425
Październik 17 460
Listopad 24 925
Grudzień 17 848
Styczeń 23 513
Luty 29 100

RAZEM 277 985
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Uzyskany efekt ekologiczny w zależności od danych wyjściowych:

Rodzaj
zanieczyszcze ń

Dane wyj ściowe
założone przez

Inwestora
[Mg/rok]

Dane wyj ściowe
BOŚ

[Mg/rok]

Dane wyj ściowe
GUS

[Mg/rok]

Przewidywany
efekt

ekologiczny
[Mg/rok]

SO2 2,17 2,78 2,78 3,12
CO2 260,49 236,3 236,3 374,80
NOx 0,89 1,11 1,11 1,28
CO 0,06 3,06 3,06 0,08
Pyły 0,31 2,78 2,78 0,44

Dla średniej rocznej prędkości wiatru v=6,15 m/s roczna produkcja kształtuje się na poziomie
410 MWh.

WIĘCEJ INFORMACJI

Kazimierz Ziemba
Burmistrz Nowogardu
Urząd Miejski w Nowogardzie
72-200 Nowogard, pl. Wolności 1
tel./fax: (91) 39 26 200

Opracowanie zostało przygotowane przez Wydział Inwestycji POLSKA SIE Ć

i Remontów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 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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