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Mieszkańcy Polski bardzo pozytywnie 
odnoszą się do rozwoju energetyki wiatro-
wej w naszym kraju. Tak wynika z bada-
nia świadomości i zachowań ekologicznych 
dot. energii wiatrowej (lądowej i morskiej), 
przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. dla 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Energia wiatrowa lądowa (onshore)
Rozwój lądowych farm wiatrowych w Pol-

sce raczej lub zdecydowanie popiera 85% 
mieszkańców kraju. 24% mieszkańców Pol-
ski zadeklarowało, że mieszka w okolicy lą-
dowych farm wiatrowych. Respondenci z tej 
grupy pozytywnie oceniają działania władz 
lokalnych i inwestora farmy wiatrowej na 
etapie jej powstawania – ponad połowa z 
nich jest tego zdania (54% ocen pozytywnych 
wśród badanych mających w swojej okolicy 
zamieszkania farmy wiatrowe). 

Co siódmy badany uważa, że lądowe far-
my wiatrowe mają raczej lub zdecydowanie 
pozytywny wpływ na środowisko. W analizie 
ze względu na wiek respondentów można za-
uważyć, że im przedział wiekowy jest większy 
tym odsetek ocen pozytywnych jest mniejszy, 
lecz nadal w najstarszej grupie wiekowej 
jest to ponad połowa wskazań pozytywnych 
(58%).

Moc zainstalowana lądowej energetyki wia-
trowej w Polsce wynosi już 6,1 GW (III kwar-
tał 2020 r). Dodatkowo, w efekcie aukcji prze-
prowadzonych w latach 2016-2020 powstanie 
ok. 4,2 GW nowych instalacji wiatrowych na 
lądzie. Łączna moc instalacji wiatrowych w 
Polsce w ciągu kilku najbliższych lat powinna 
osiągnąć zatem ok. 10 GW.

Energia wiatrowa morska (offshore)
Mieszkańcy Polski w zdecydowanej więk-

szości popierają rozwój morskich farm wia-
trowych w Polsce (83%). Wszyscy uczniowie, 
studenci są pozytywnie nastawieni do takich 

planów. Najmniej, choć nadal w znacznej czę-
ści, pozytywnie odbierają takie plany emeryci, 
renciści (73%). Energię elektryczną pocho-
dzącą z morskich farm wiatrowych chciałoby 
używać w gospodarstwach domowych 76% 
respondentów.

Morskie farmy wiatrowe są oceniane, jako 
pozytywnie wpływające na środowisko – ta-
kie przekonanie widoczne jest poprzez 67% 
wskazań raczej lub zdecydowanie pozytyw-
nych. 8 na 10 mieszkańców Polski jest zda-
nia, że energia pozyskiwana dzięki morskim 
farmom wiatrowym jest w stanie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Zgodnie z założeniami projektu Polityki 
Energetycznej Polski do 2040 r. roku pla-
nowane jest uruchomienie 5,9 GW mocy z 
morskich farm wiatrowych. Do roku 2040 ich 
łączna moc jest przewidywana w przedziale 
8-11 GW. Przewiduje się, że projekty zlokali-
zowane na Bałtyku będą oddawane do użytku 
pomiędzy 2024 a 2033 rokiem. W tym celu 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygoto-
wało projekt ustawy o promowaniu wytwarza-
nia energii elektrycznej w morskich farmach 
wiatrowych, która umożliwi rozwój tej nowej 
nowej gałęzi sektora odnawialnych źródeł 
energii w Polsce. Ustawa została przyjęta bez 
poprawek przez Senat RP 13 stycznia 2021 r.
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Jutro naszej planety, a co za tym idzie i 
nas samych, zależne jest od przyjętych kie-
runków dalszego rozwoju cywilizacyjnego 
świata. Kierunek ten wyznaczą nie glo-
balne w swojej skali działania, ale lokalne 
inicjatywy nakierowane na zrównoważony 
rozwój. W Starostwie Częstochowskim po-
wołana do życia została otwarta grupa ro-
bocza, która zajmie się ekologią i ochroną 
środowiska w Powiecie Częstochowskim. 

Najważniejszym elementem jest znaczący 
udział kapitału społecznego pozwalający na 
szersze włączenie w poczucie odpowiedzial-
ności za środowisko, wszystkich organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorców, placówek 
oświatowych i wszystkich tych, którzy chcą 
wspólnie wyznaczyć nowy „zielony kurs” 
naszego powiatu. Pierwszym planowanym 
działaniem grupy będzie projekt i realizacja 
Ogrodu Edukacyjnego w Domu Dziecka w 
Chorzenicach. 

W spotkaniu udział wzięli: Jakub Frydrych- 
Fundacja Dobra Ziemia, Magdalena Trzepizur 
- Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej w Częstochowie; placówki oświato-
wo-wychowawcze reprezentowali: Wojciech 
Główczyński - Dyrektor Domu Dziecka w 
Chorzenicach oraz Beata Wójcik - Dyrektor 
Zespołu Szkół im. Szafera w Złotym Potoku. 
Powiat Częstochowski reprezentował Starosta 
Częstochowski Krzysztof Smela, Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Zdrowia, Kultury i Promocji Powiatu Często-
chowskiego wraz z zastępcą. 

Głównym założeniem tworzonego projektu 
jest wzmocnienie poczucia społecznej odpo-
wiedzialności za środowisko, w tym edukacja, 
ale także faktyczne wpływanie na bioróżno-
rodność oraz ekosystem naszego powiatu. Jak 
powiedział Starosta Częstochowski Krzysztof 
Smela:

- W dobie nieodpowiedzialnej konsumpcji i 
eksploatacji naszego środowiska koniecznym 
jest podjęcie działań na rzecz ochrony ekosys-
temu, działań w takiej formule, która pozwoli 
na jak najszersze włączenie kapitału społecz-
nego naszego powiatu. Tylko wspólnym poczu-
ciem odpowiedzialności za tą najbliższą nam 
przyrodę, otaczającą nas na co dzień jesteśmy 
w stanie zbudować szerokie porozumienie. Te 
działania to wyraz odpowiedzialności za przy-
szłe pokolenia, którym przyjdzie żyć i funkcjo-
nować w takich warunkach środowiskowych 
jakie im stworzymy. Powstrzymanie degrada-
cji naszej planety zaczyna się od nas samych 
i naszej postawy. Ogromnie cieszy mnie pod-
jęcie tej dyskusji, która już przeradza się w 
działania. Wierzę, że grono chcących włączyć 
się podmiotów będzie rosnąć z dnia na dzień, 
dlatego tak ważne jest podkreślenie otwartości 
jako zaproszenia wszystkich podmiotów, czy to 
z sektora prywatnego, publicznego czy NGO-
-sy z naszego Powiatu.

Źródło: www.czestochowa.powiat.pl/
krok-do-ekologicznego-powiatu
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poprawek przez Senat RP 13 stycznia 2021 r.
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Zielone tablice rejestracyjne na samo-
chodach to stosunkowo nowy widok na 
polskich drogach. Zaczęły być wydawane 
dopiero rok temu, 1 stycznia 2020 r. Kolor 
zielony ma oczywiście związek z ekologią, 
a to oznacza, że ten rodzaj tablic przezna-
czony jest wyłącznie dla samochodów elek-
trycznych lub zasilanych wodorem, czyli 
pojazdów „przyjaznych” dla środowiska 
naturalnego.

Zielonych tablic nie mogą dostać posiada-
cze aut hybrydowych, ani pojazdów generu-
jących prąd z benzyny lub oleju napędowego. 
Wszystko dlatego, że zgodnie z przepisami 
auto elektryczne nie może mieć wlewu paliwa 
służącego do napędzania samochodu. Przepi-
sy nie zezwalają zatem na otrzymanie zielo-
nych tablic dla samochodu hybrydowego typu 
plug-in, nawet jeśli zamierzamy poruszać się 
nim wyłącznie na prądzie. Aby dostać zielo-
ne tablice rejestracyjne dla hybrydy plug-in, 
konieczne jest wykonanie konwersji na samo-
chód elektryczny, a następnie przerejestrowa-
nie auta.

Zielone tablice dają ich właścicielowi przy-
wileje, o których posiadacze tradycyjnych sa-
mochodów mogą pomarzyć. Bardzo ważnym 
przywilejem jest możliwość korzystania z bu-
spasów na równi z taksówkami oraz autobusa-
mi. Trzeba pamiętać jednak, że zarządca drogi 

może uzależnić ten przywilej od liczby osób 
w pojeździe. Co więcej, kierowcy elektryków 
i aut wodorowych mogą bezpłatnie parko-
wać w strefach płatnego parkowania. Są też 
uprawnieni do zatrzymywania się przy ogól-
nodostępnych stacjach ładowania, o ile w tym 
czasie uzupełniają energię w akumulatorach. 
Zielone tablice znacząco ułatwiają odpowied-
nim służbom rozpoznanie, że poruszamy się 
samochodem elektrycznym. Wiele polskich 
miast zapowiada także wprowadzenie stref 
czystego transportu, gdzie będą mogły wjeż-
dżać auta z zielonymi tablicami. 

Od początku 2020 roku zielone tablice 
otrzymuje się automatycznie podczas reje-
stracji samochodu elektrycznego lub wodo-
rowego. Osoby, które zarejestrowały swój 
samochód przed 1 stycznia 2020 roku, nie 
mają obowiązku wymiany zwyczajnych ta-
blic na zielone. Jeśli chcą, mogą to zrobić w 
odpowiednim wydziale komunikacji, jednak 
muszą liczyć się z koniecznością uiszczenia 
dodatkowej opłaty 93 zł. Numery oraz dowód 
rejestracyjny pozostają bez zmian.

red.
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Z uwagi na duże zainteresowanie miesz-
kańców województwa śląskiego Progra-
mem „Moja woda”, WFOŚiGW w Ka-
towicach informuje, iż prawdopodobne 
uruchomienie Programu w 2021 roku 
planowane jest po uzgodnieniach z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w I kwartale 2021 
roku. Szczegółowe informacje na temat 
planowanego naboru (w tym Program, ter-

miny składania wniosków, regulamin nabo-
ru wniosków, sposób rozliczeń itd). zostaną 
przekazane niezwłocznie po zakończeniu 
uzgodnień.

W 2020 roku w ramach Programu „Moja 
woda” do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach wpłynęło 3 092 wniosków 
na kwotę 14 002 980 złotych.

red.

Polacy pozytywnie nastawieni 
do energetyki wiatrowej

Program „Moja Woda” 
w I kwartale 2021 roku
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trycznych lub zasilanych wodorem, czyli trycznych lub zasilanych wodorem, czyli 
pojazdów „przyjaznych” dla środowiska pojazdów „przyjaznych” dla środowiska 
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Tablice rejestracyjne w kolorze ekoTablice rejestracyjne w kolorze ekolądzie. Łączna moc instalacji wiatrowych w 
Polsce w ciągu kilku najbliższych lat powinna 
osiągnąć zatem ok. 10 GW.

Energia wiatrowa morska (offshore)
Mieszkańcy Polski w zdecydowanej więk-

szości popierają rozwój morskich farm wia-
trowych w Polsce (83%). Wszyscy uczniowie, 
studenci są pozytywnie nastawieni do takich 
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