
Tabela 2. 
Wykorzystanie energii ze ź ródeł odnawialnych 

Instalacje eksploatowane 
ź ródło Wyszc zególnienie 

woda Słońc e/wiatr/geotermia biomasa 
Instalac je planowane 

Powiaty  

Chodzieski  

gm.  Chodzież –  Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Technicznych dzięki 
kolektorom wykorzystuje energię  
słoneczną do zasilania komputerów 
pracujących w szkole.  

  

Czarnkowsko-Trzcianecki 
gm. Trzcianka -− elektrownia wodna 
na rzec e Trzc inicy w miejsc owości 
Trzcianka 

  

Czarnków − wykorzystanie energii 
geotermalnej do zasilania systemu 
ciepłownic zego, 
gm. Wą growiec –  plany 
zainstalowania 50 szt. elektrowni 
wiatrowyc h 

Jarociński    
Jarocin –  plany wykorzystania 
biogazu na terenie składowiska 
odpadów w Jarocinie 

Kaliski    gm. Blizanów –  projekt prywatnej 
elektrowni wodnej w Jastrzębnikac h 

Kępiński  

gm.  Baranów –  pompy c iepła do 
ogrzewania szkół w Łęc e 
Mroc zeńdskiej oraz Słupi, 
gm.  Bralin −  pompy c iepła do 
ogrzewania budynku gimnazjum w 
miejscowości Bralin 

  

Koniński   gm. Sompolno –  kotłownia opalana 
słomą (100 kW) przy masarni  

gm. Ś lesin –  potencjalne ź ródła ener-
gii geotermalnej znajdują się  w 
miejscowościach: Głębockie i 
Doborów, 
gm. Ś lesin –  projekt elektrowni na 
gaz wysypiskowy przy składowisku 
w Goraninie, 
gm. Stare  Miasto –  projekt 
elektrowni wodnej na rzece Powie. 

Kościański    
gm. Czempiń  –  projekt powstania 19 
siłowni wiatrowych o mocy od 1,5 do 
2,5 MW 

Krotoszyński    
Krotoszyn –  plany wykorzystania 
biogazu na terenie wysypiska 
miejskiego. 
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Leszc zyński  

gm.  Ś więciechowa –  pompa ciepła do 
ogrzewania i klimatyzowania budynku 
mieszkalnego przedsiębiorstwa 
ASTROMAL sp. z o.o. , w połączeniu z  
kotłem gazowym 

  

Międzyc hodzki  
gm.  Kwilcz –  elektrownia wiatrowa 
EW –  160,  zasila gminną oczyszczalnie 
ścieków. 

  

Nowotomyski 
gm. Mie dzichowo –  prywatna elek-
trownia wodna na rzece Czarna Woda 
w Miedzichowie o mocy 7 kW/h 

  

gm. Nowy Tomyśl –  projekt powsta-
nia pomp c iepła dla ogrzewania 
budynków gimnazjum w Boruji 
Kościelnej 

Ostrowski   

gm. Nowe Skalmierzyce  –  energia 
spalania słomy do ogrzewania miesz-
kań (moc  1MW), 
gm. Raszków –  oczyszczalnia ścieków 
wykorzystuje biogaz do produkcji 
energii cieplnej dla potrzeb technolo-
gicznyc h i soc jalnych oczyszczalni. 

 

Pilski 

gm. Piła –  elektrownia wodna o mocy 
1140 kW, 
gm. Łobżenica - elektrownia wodna o 
moc y 50 kW, 
gm. Wyrzysk  –  dwie elektrownie 
wodne o łącznej mocy 110 kW,  
gm. Szydłowo –  trzy elektrownie 
wodne o łącznej mocy 1430 kW 

 
gm. Szydłowo –  elektrownia wykorzy-
stująca biogaz z wysypiska o moc y 
130 kW. 

 

Pleszewski   

gm. Czermin –  prywatna kotłownia 
opalana słomą ogrzewająca budynek 
mieszkalny,  gospodarczy i szklarnie, 
gm. Pleszew –  wykorzystanie energii 
biogazu, która pokrywa 40 % zapo-
trzebowania na energię  elektryc zna, 
ogrzewanie pomieszczeń oc zyszc zalni 
śc ieków oraz c iepłą wodę  (Zielona 
Łąka),  
gm. Pleszew –  kotłownia opalana 
biogazem w Grupowej Oc zyszc zalni 
Śc ieków w Kuc harach 

Ple szew –  projekt wykorzystania w 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej energii z kolekto-
rów słonecznych. 
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Poznański  
gm.  Kleszcze wo –  kolektory słoneczne 
w ośrodku KASKADA w Krzyżowni-
kach.  

Wielkopolski Park Narodowy –  obiek-
ty należące do WPN są ogrzewane 
drewnem,  
gm. Suchy Las –  elektrownia bioga-
zowa na potrzeby składowiska odpa-
dów w 30% pozostała część energii jest 
sprzedawana. 

 

Szamotulski 
gm. Wronki  –  dwie prywatne elek-
trownie wodne (Smolnic a i Chojno 
Młyn) 

gm.  Obrzycko –  dwa kolektory sło-
neczne indywidualnych budynków 
mieszkalnyc h, energia geotermalna do 
ogrzewania jednego budynku miesz-
kalnego,  
gm.  Szamotuły –  pompa c iepła do 
ogrzewania pomieszczeń sportowych 
Szamotulskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji oraz dwa kolektory słonecz-
ne do ciepłej wody użytkowej w Za-
kładzie Gospodarki Komunalnej,  
gm.  Kaź mie rz –  ogrzewanie pałacu w 
Bytyniu z wykorzystaniem ciepła wód 
Jez.  Bytyńskiego (moc 125 kW).  

gm. Kaź mierz –  kotłownia lokalna 
opalana słomą (moc  1MW) do ogrze-
wania osiedla mieszkaniowego i szkoły 
podstawowej (Sokolniki Wielie),  
gm. Pniewy –  kotłownia opalana 
słomą w miejscowości Chełmn0o (dwa 
kotły o mocy 250 kW każdy) 

 

Średzki  

gm.  Zaniemyśl  –  kolektor słoneczny 
na prywatnym domu mieszkalnym,  
gm.  Ś roda Wlkp. - kolektor słoneczny 
na czterec h prywatnyc h domach 
mieszkalnyc h, 
gm.  Ś roda Wlkp. − kolektor słonecz-
ny do ogrzewania wody na potrzeby 
łaź ni w Rolniczym Zakładzie Do-
świadc zalnym IOR w Winnej Górze.  

  

Śremski   

Ś re m –  oczyszczalnia ścieków wyko-
rzystuje biogaz i ciepło ścieków przez 
pompę  c iepła,  do ogrzewania komór 
fermentacyjnych, zbiornika gazu, 
budynków biurowych i warsztatowych, 
ogrzewaniem awaryjnym jest ogrze-
wanie elektryczne 

gm. Brodnica –  plany budowy elek-
trowni o mocy 1MW na bazie spala-
nia biomasy 

Wągrowiecki    
gm. Wą growiec –  plany budowy 
kilkudziesięciu elektrowni wiatro-
wych 
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Złotowski 

gm. Lipka –  dwie elektrownie wodne 
(Trudna, Stołuńsko), 
gm. Złotów –  jedna elektrownia wodna 
(Dzierżożenko), 
gm. Kraje nka –  dwie elektrownie 
wodne (Krajenka, Strużyska),  
gm. Tarnówka –  dwie elektrownie 
wodne (Tarnówka,  Ptusza),   
gm. Jastrowie - dwie elektrownie 
wodne (Smolary,  Jastrowie), 
gm. Okonek –  c ztery elektrownie 
wodne (Podgaje, Łomczewo,  Węgo-
rzewo,  Lubnica). 

   

Miasta na prawach powiatu 

Poznań  
Kolektory słoneczne wspomagając e 
kotłownię  gazową Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 

  

Kalisz 

Elektrownia wodna prac ująca przy 
jazie Kaź mierzowskim na rzec e Pro-
śnie o moc y 40 kW przy pracującej 
dużej turbinie i 24 kW przy pracującej 
małej turbinie. 

   

Leszno  

Kolektory słoneczne zainstalowane na 
dachach bloków mieszkalnych wspo-
magające podgrzewanie ciepłej wody 
użytkowej razem z kotłowniami gazo-
wymi kondensacyjnymi (dla około 100 
mieszkań) 
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