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Urząd Regulacji Energetyki ogłosił aukcje OZE, w tym 
też dla nowych instalacji projektów wiatrowych. Au-
kcje dla projektów wiatrowych były zaplanowane na 
listopad. W tegorocznych aukcjach wytwórcy energii 
wiatrowej w instalacjach o mocy powyżej 1MW mogą 
sprzedać nawet 45 tys. MWh, a łączna moc może prze-
kroczyć 1 GW (obecnie, w Polsce, w sektorze wiatro-
wym jest zainstalowane łącznie 5,9 GW, co stanowi 
prawie 70% mocy zainstalowanej w OZE w Polsce).
„Baza Projektów Wiatrowych w Polsce 2018” au-
torstwa IEO zawiera aktualnie 583 projekty wia-
trowe o łącznej mocy 7 GW. Projekty te są na róż-
nym etapie zaawansowania, praktycznie wszystkie 
uzyskały już warunki przyłączenia, natomiast pra-
wie 85% ma już zawarte umowy przyłączeniowe.  

Najwięcej warunków przyłączenia wydano 2009 oraz 
2016 (odpowiednio 78 oraz 74). Wśród projektów do-
minują te o mocy od 1 MW do 40 MW (423 projek-
ty o łącznej mocy 3,5 GW). Ponad 40% wszystkich 
warunków przyłączenia zostało wydanych przez 
Energę. Najwięcej projektów znajduje się w woje-
wództwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz 
wielkopolskim.
Przykładowi deweloperzy projektów wiatrowych to: 
CORNEL ENERGY, Dormel Biuro Inwestycyjne, EDP 
Renewables, EWG Energy Group, Polenergia, RWE 
Stoen, Starke Wind Polska, WINDBUD, Windprojekt. 
Dorobek deweloperów wiatrowych z ostatnich 15 lat 
ilustruje poniższy wykres.
Więcej na stronie IEO: kliknij

Baza przedstawia obraz rynku projektów sek-
tora wiatrowego rozwijanych przez deweloperów  
i odpowiednio zaawansowanych, które mają wy-
dane warunki przyłączenia, zawarte umowy przy-

łączeniowe, a w pewnej części mają już wydane po-
zwolenia budowlane, ale nie znajdują się jeszcze  
w fazie zaawansowanej realizacji. Baza zawiera: in-
formacje o projektach wraz z informacjami o de-
weloperach, przekrojowe analizy i rozkłady staty-
styczne projektów z zakresu mocy do 1 MW oraz 
powyżej 1 MW, interaktywną mapę oraz analizę sta-
tystyczną deweloperów ze względu na ich formę 
prawną. W przypadku najbardziej zaawansowanych 
projektów przedstawiono m.in. informacje o: licz-
bie turbin, maks. wysokości wieży, maks. średnicy 
wirnika, mocy znamionowej poj. turbiny i inne.

Projekty Wiatrowe  
w Polsce 2018

Instytut Energetyki Odnawialnej zaktualizował  
bazę danych „Projekty Wiatrowe w Polsce ‘2018”: kliknij

Baza projektów wiatrowych zawiera:
•	583	projekty	wiatrowe	o	łącznej	mocy	7	GW,
•	szczegółowe	dane	o	135	deweloperach	wraz	
analizą statystyczną,
•	przekrojowe	analizy	statystyczne	projektów	wia-
trowych z zakresu mocy do 1 MW oraz powyżej 
1 MW,
•	rozkład	przestrzenny	projektów	na	mapie	Pol-
ski w postaci mapy interaktywnej,
•	dodatkowe	informacje	związane	z	realizacją	naj-
bardziej zaawansowanych projektów, zawie-
rające m.in. informacje o: liczbie turbin, maks. 
wysokości wieży, maks. średnica wirnika, mocy 
znamionowej poj. turbiny i inne. 

Nowa baza danych jest dostępna w formacie Excel. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.sklepieo.pl/p/pl/139/nowa+baza+projektow+wiatrowych+w+polsce8217+2018.html
http://www.sklepieo.pl/p/pl/139/nowa+baza+projektow+wiatrowych+w+polsce8217+2018.html
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