Na Ursynowie powstanie duża farma słoneczna. Największa
w Warszawie
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Na Ursynowie już niedługo mogą pojawić się kolejne panele fotowoltaiczne. W zieloną
energię chce zainwestować Spółdzielnia Mieszkanowa "Wyżyny". Nie będzie to jednak małe
poletko, a sporej wielkości farma słoneczna. Oszczędności z tego tytułu sięgną blisko 2 mln
złotych.
Parking wielopoziomowy przy ul. Pileckiego 116 już niedługo może zamienić się w fabrykę
ekologicznego prądu. Właściciel budynku - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wyżyny"- planuje na
ostatnim piętrze zainstalować panele fotowoltaiczne.
- To przede wszystkim ekologia, ale także ekonomia. Prąd stale drożeje. Od lat prowadzimy program
oszczędzania energii. Instalujemy między innymi czujniki zmierzchu, wymieniamy oświetlenie na
ledowe. Sporo już na tym zaoszczędziliśmy - mówi Andrzej Grad, członek zarządu SM "Wyżyny".

Duża farma słoneczna
Wyprodukowana w ten sposób energia posłuży zasilaniu oświetlenia terenów spółdzielni. Według
wyliczeń spółdzielni światła te zużywają ok. 130 MWh prądu rocznie. Dlatego władze SM "Wyżyny"
nie zamierzają postawić kilku paneli, które będą jedynie ozdobą. Na dachu parkingu przy Pileckiego
powstania cała farma słoneczna.

- To będzie prawdopodobnie największa tego typu inwestycja w Warszawie. Z rozmów z firmami,
które przeprowadzały dla nas analizy, wynika, że największe, przy jakich pracowały, produkowały do
70 MWh rocznie. My zakładamy, że 160 MWh nam wystarczy. Gdyby taką ilość energii
wyprodukować w sposób konwencjonalny, do wchłonięcia powstałego przy tym dwutlenku węgla
potrzeba by było 6 tys. drzew - stwierdza Andrzej Grad.

Inwestycja, według analiz przeprowadzonych na zlecenie spółdzielni, spłaci się po niecałych 6 latach.
Na dalszym etapie będzie już na siebie zarabiać. W ciągu kolejnych 24 lat spółdzielnia zaoszczędzi
ok. 1 mln 800 tys. złotych - mniej więcej po 30 latach wydajność paneli zacznie spadać.
A co z zajęciem miejsc parkingowych, które znikną pod panelami słonecznymi? Zdaniem Grada i tak
prawie nikt z nich nie korzystał.

Im szybciej, tym lepiej
Spółdzielnia prowadzi w tej chwili przetarg na budowę farmy. W jego ramach wykonawca ma
przygotować dokumentację techniczną. Wtedy władze SM "Wyżyny" przystąpią do pozyskiwania
wszelkich pozwoleń. Prace mają ruszyć zaraz po wyłonieniu wykonawcy. Zarząd spieszy się z
inwestycją, bo prawdopodobnie na początku przyszłego roku dojdzie do zmiany przepisów. Wówczas
stawianie paneli słonecznych może być mniej opłacalne.
- W tej chwili jest tak, że operator sieci zabiera nam wyprodukowaną przez nas energię i bezpłatnie
oddaje 70%. Po zmianie przepisów będzie miał obowiązek wykupić od nas 100%. Nie wiadomo
jednak w jakiej cenie i jak będzie ta stawka ustalana. Budując farmę jeszcze w tym roku, spółdzielnia
będzie rozliczana na starych zasadach jeszcze przez 15 lat - zauważa Grad.
Pierwsza na Ursynowie farma słoneczna pojawi się więc prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Tym

samym parking przy Pileckiego dołączy do grona innych budynków wyposażonych w źródła
odnawialnej energii na Ursynowie, jak np. ratusz ze swoimi turbinami wiatrowymi. Podobne na
swoim budynku planuje umieścić wspólnota mieszkaniowa przy Bartóka 8. Władze dzielnicy myślą
także nad instalacją paneli na dachu Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy Kajakowej. Pojawił się
także pomysł, by w taki sam sposób wykorzystać dach parking P&R przy metrze Stokłosy.
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