
ENERGIA
WIATRU

RYMANÓW
(woj. podkarpackie)

W okolicach Rymanowa występują dobre warunki wiatrowe. Potwierdzone zostały trzyletnimi pomia-
rami wiatru. Dwie elektrownie wiatrowe EW 160-22-30 NOWOMAG zainstalowane dla prywatnych
inwestorów, zlokalizowane są na wzgórzu po prawej stronie drogi Rymanów- Brzozów. Każda z elek-
trowni ma moc nominalną 160 kW. Podłączone są do sieci dystrybucyjnej Rzeszowskiego Zakładu
Energetycznego.

MIASTO
Rymanów to miasto leżące w województwie
podkarpackim, powiecie krośnieńskim, nad
rzeką Tabor, na Pogórzu Bukowskim i li-
czące ok. 3,7 tys. mieszkańców. Miasto
zostało założone w 1376 r., w XVII i XVIII
w. rozwijało się korzystając z dogodnego
położenia przy szlaku węgierskim. Około
1878 r. odkryto rymanowskie źródła mine-
ralne. Zdrojowisko należało do rodziny Po-
tockich, odwiedzali je m.in. S. Wyspiań-
ski i K. Przerwa-Tetmajer. Rymanów jest
ośrodkiem przemysłu skórzanego, drzew-
nego i spożywczego. 4 km od centrum znaj-
duje się część uzdrowiskowa – Rymanów-
Zdrój, gdzie leczy się choroby układu odde-
chowego i krążenia (szczególnie u dzieci), wykorzystując wody mineralne (szczawy) i bo-
rowiny. Rymanów-Zdrój posiada 7 szpitali, pijalnię wód i sanatorium. W mieście można
zobaczyć zabytkowe budowle z XVIII w., ruiny bożnicy (XVII w.) oraz park typu krajobrazo-
wego.

Dane klimatyczne:
Średnia roczna prędkość wiatru na tym terenie sięga 6 m/s na wysokości 30 m nad gruntem.

TŁO PROJEKTU

W planie zagospodarowania Gminy Rymanów przewidziano tereny pod inwestycje aeroener-
getyczne. Inwestorami dla tych elektrowni są dwie firmy prywatne. Inwestycja ta jest przed-
sięwzięciem komercyjnym dwóch prywatnych firm. Cała inwestycja była prowadzona przez
firmę „DR ZĄBER”.
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Energia wiatru Rymanów (woj. podkarpackie)

OPIS PROJEKTU

Rok oddania do eksploatacji 1999
Prognozowana roczna produkcja energii 300 000 kWh przy Vśr=6,67m/s

na 40 m wysokości
Moc zainstalowana 160 kW
Średnica wirnika 22 m
Liczba łopat 3
Profil łopat NACA
System regulacji automatyczna zmiana kata natarcia łopatw

zakresie 80o

Prędkość obrotowa nominalna wirnika 46,6 obr./min.
Wysokość wieży 30 m
Roboczy zakres prędkości wiatru
-rozruchowa 4 m/s
-nominalna 14 m/s
-maksymalna 25 m/s
Inwestor TABOR Spółka z o.o.

Wróblik Szlachecki
Generalny wykonawca DR ZĄBER Spółka z o.o

ul. Magazynowa 1
33-300 Nowy Sącz
tel. 018 547 41 00÷01 fax. w. 102

OCENA PROJEKTU
I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Ochrona powietrza przez wprowadzenie
do systemu energetycznego energii odna-
wialnej. Istnieją możliwości dalszych insta-
lacji. Przewidywane są dalsze inwestycje
aeroenergetyczne, lecz przy zastosowaniu
elektrowni wiatrowych znacznie większych
mocy.
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WIĘCEJ INFORMACJI

Marek Brzeziński
Wiceprezes
„DR ZĄBER” Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1
Tel/fax: 018 547 41 00 do 01, wew. 103
e-mail: biuro@zaber.com.pl
www.zaber.com.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez „DR ZĄBER” POLSKA SIE Ć

(realizator jednego z tych obiektów) 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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