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DETERMINANTY WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH �RÓDE£

ENERGII W POLSCE

STRESZCZENIE

Sektor OZE od momentu wst¹pienia Polski do UE zacz¹³ siê rozwijaæ. Jednak podczas wielu procesów
inwestycyjnych napotykane s¹ trudnoœci administracyjne, prawne oraz coraz czêœciej spo³eczne. Brak jednoli-
tych norm prawnych i przepisów administracyjnych hamuje rozwój OZE w Polsce. Aby w pe³ni wywi¹zaæ siê
z podpisanego w 2009 roku zobowi¹zania, polski rz¹d musi podj¹æ szereg inicjatyw wspieraj¹cych rozwój OZE.
Aktualnie zaledwie 8–9% energii pochodzi ze Ÿróde³ odnawialnych. W 2020 roku udzia³ energii ze Ÿróde³
odnawialnych w koñcowym zu¿yciu energii brutto powinien wynieœæ 15%. Wprowadzana w tym roku tzw. „nowa
ustawa o OZE” stwarza pole do rozwoju energetyki odnawialnej w kraju. Zaplanowane w niej mechanizmy
wsparcia powinny wesprzeæ inwestorów planuj¹cych inwestycjê w energiê zielon¹. Jednak ca³y czas nale¿y
pamiêtaæ, ¿e oprócz ustaleñ na szczeblu krajowym, które zagwarantuj¹ jasne ramy funkcjonowania systemu
wsparcia OZE, nale¿y przeprowadziæ szeroko zakrojon¹ akcjê edukacyjno-informacyjn¹, która wska¿e spo-
³ecznoœci lokalnej szereg zalet wynikaj¹cych z odnawialnych Ÿróde³ energii.
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WPROWADZENIE

Wraz ze wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej (UE) w 2004 roku tematyka od-
nawialnych Ÿróde³ energii (OZE) sta³a siê bardzo popularna. Europa jako lider w zakresie
ochrony œrodowiska stawia szereg obostrzeñ w zakresie redukcji szkodliwych emisji gazów.
Wed³ug Lewandowskiego [2007] kraje europejskie odpowiadaj¹ za oko³o 14% œwiatowej
emisji CO2, co jest wielkoœci¹ niemal dwukrotnie mniejsz¹ ni¿ Ameryki Pó³nocnej (29%)
oraz Azji (25%). Polityka UE w tym zakresie jednak w dalszym ci¹gu nakierowana jest na
redukowanie tych¿e zanieczyszczeñ. Ka¿dy z krajów cz³onkowskich zobowi¹za³ siê, ¿e
z koñcem 2020 roku wed³ug zaleceñ dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia, zredukuje
globaln¹ emisjê gazów cieplarnianych oraz rozwinie sektor produkcji energii zielonej.
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Celem niniejszej publikacji jest wskazanie uwarunkowañ rozwoju inwestycji w OZE
w Polsce. Artyku³ zawieraæ bêdzie szereg przyk³adów w zakresie ich wykorzystania. Za-
mieszczono w nim tak¿e problemy natury spo³ecznej i politycznej wystêpuj¹ce podczas
procesu inwestycji w tego typu Ÿród³a energii. Nacisk ukierunkowany bêdzie na wskazanie
realnych przyczyn niepowodzenia inwestycji w OZE oraz na problemy jakie mog¹ one
napotkaæ wraz z pojawieniem siê tzw. „nowej ustawy o OZE”, nad któr¹ prace aktualnie
trwaj¹.

Przez OZE prawo unijne rozumie energiê pochodz¹c¹ z „naturalnych powtarzaj¹cych siê
procesów przyrodniczych, uzyskiwan¹ z odnawialnych niekoplanych Ÿróde³ energii (ener-
gia: wody, wiatru, promieniowania s³onecznego, geotermalna, fal pr¹dów i p³ywów mor-
skich, oraz energia wytwarzana z biomasy sta³ej, biogazu i biopaliw ciek³ych)(GUS 2011).
Z kolei w warunkach krajowych pod pojêciem energii ze Ÿróde³ odnawialnych nale¿y
rozumieæ energiê pochodz¹c¹ z:
– promieniowania s³onecznego,
– wiatru,
– zasobów geotermalnych,
– wody,
– energiê wytworzon¹ z biomasy sta³ej, biogazu oraz biopaliw.

Wszelkie dostêpne dla rynku polskiego statystyki uwzglêdniaj¹ w³aœnie powy¿szy po-
dzia³. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e polskie regulacje w zakresie OZE s¹ zgodne z dokumentami
wiod¹cymi, tzn. stanowi¹cymi Prawo Wspólnotowe. Najwa¿niejsze akty normatywne regu-
luj¹ce dziedzinê OZE:
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych, zmieniaj¹ca i w na-
stêpstwie uchylaj¹ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. WE L 140
z dnia 05.06.2009),

– Bia³a Ksiêga – Energia dla przysz³oœci: Odnawialne Ÿród³a energii (1997),
– Zielona ksiêga – Ku europejskiej strategii bezpieczeñstwa energetycznego (2001),
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/77WE w sprawie wspierania

produkcji na rynku wewnêtrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze Ÿróde³ odnawial-
nych (Dz.Urz.WE L 283 z 27.10.2001),

– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/30/WE w sprawie wspierania u¿ycia
w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (Dz.Urz WE L 123 z 17.05.2003).
Wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cych w UE trendów oraz zapisów Prawa Wspólnotowego

w najbli¿szych latach k³adziony bêdzie ogromny nacisk na rozwój sektora produkcji energii
elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu odnawialnych Ÿróde³ energii. Promocja tego typu
rozwi¹zañ wpisuje siê w globalne trendy w zakresie dba³oœci o walory œrodowiska natural-
nego oraz ochrony zdrowia ludzkiego. Obok wielu zalet p³yn¹cych z tego rozwi¹zania nale¿y
tak¿e jednoznacznie podkreœliæ, ¿e produkcja energii z OZE nie jest pozbawiona wielu wad.
Aby w pe³ni zobrazowaæ zarówno wady jak i zalety nale¿y dokonaæ rozbicia OZE ze
wzglêdu na ich pierwotne Ÿród³o.
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1. ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OZE

Wykorzystywanie OZE staje siê coraz popularniejsze. Dostrzegany jest szereg zalet
wynikaj¹cych z produkcji zielonej energii. Nale¿y wspomnieæ, ¿e przede wszystkim jest to
czyste Ÿród³o energii, pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeñ, a do produkcji energii nie
wykorzystuje siê ograniczonych zasobów ziemskich, takich jak wêgiel, gaz czy ropa.
Z drugiej strony ka¿dy opisany poni¿ej noœnik energii posiada wady. Do najczêstszych z nich
nale¿y zaliczyæ przede wszystkim wysoki koszt inwestycji. Op³acalnoœæ ekonomiczna jest
mo¿liwa do osi¹gniêcia tylko w przypadku otrzymania dodatkowego systemu wspar-
cia/zachêty, takiego jak: preferencyjne kredyty, dotacje czy systemy certyfikatów. Drug¹
powa¿n¹ wad¹ energii zielonej jest jej uzale¿nienie od warunków atmosferycznych – energia
wiatru, wody czy s³oñca. Nie gwarantuje to sta³ych dostaw energii, dlatego systemy te musz¹
byæ wspierane przez elektrownie tradycyjne. Poni¿ej w ujêciu tabelarycznym zalety i wady
poszczególnych Ÿróde³ energii zielonej.
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Tabela 1

Wady i zalety energii odnawialnej

Table 1

Advantages and disadvantages of renewable energy

Energia geotermalna

Zalety Wady

– sta³y poziom pozyskiwanej energii,
– niezale¿noœæ od warunków atmosferycznych,
– brak ingerencji w krajobraz,
– mo¿liwoœæ produkcji energii elektrycznej i cieplnej

w skojarzeniu,
– zasoby energii geotermalnej s¹ znaczne, Polska

w tym zakresie posiada ogromny potencja³

– drogi koszt budowy instalacji – Ÿród³o o mocy
1 MW1 kosztuje oko³o 7 mln PLN,

– bardzo czêsto pojawiaj¹ce siê problemy podczas
eksploatacji urz¹dzeñ (korozja elementów),

– problemy z zat³aczaniem wykorzystanej wody
termalnej

Energia wody – elektrownie wodne

Zalety Wady

– bardzo czyste Ÿród³o energii,
– mo¿liwoœæ szybkiego zatrzymania i uruchamiania

elektrowni,
– rzadko wystêpuj¹ problemy podczas eksploatacji,
– sztucznie przygotowane zbiorniki wodne

zmniejszaj¹ ryzyko powodziowe,

– dzia³alnoœæ elektrowni uwarunkowana jest pogod¹
– zale¿noœæ od opadów deszczu,

– budowa elektrowni wodnej bardzo czêsto wi¹¿e siê
z koniecznoœci¹ przesiedlenia ludzi oraz
nieodwracalnymi zniszczeniami flory i fauny na
danym obszarze

Energia wiatrowa

Zalety Wady

– bardzo czyste Ÿród³o energii,
– w ostatnich latach budowa elektrowni wiatrowych

by³a bardzo silnie wspierana zarówno lokalnymi
jak i unijnymi dotacjami

– bardzo wysokie koszty budowy i utrzymania,
– nastêpuje ingerencja w krajobraz naturalny,
– turbiny produkuj¹ce pr¹d emituj¹ wysoki poziom

ha³asu,
– dzia³alnoœæ elektrowni uwarunkowana pogod¹ –

zale¿noœæ od wiatru,



Przeprowadzona powy¿ej w uk³adzie tabelarycznym analiza wad i zalet poszczególnych
noœników energii wykaza³a wspólne punkty. Ka¿de ze Ÿróde³ energii nale¿y do Ÿróde³ tzw.
czystych – w ¿aden sposób nie emituj¹cych zanieczyszczeñ do atmosfery. Z drugiej strony
jednak wszystkie Ÿród³a energii odnawialnej obarczone s¹ dwiema podstawowymi wadami.
Pierwsz¹ z nich jest wysoki koszt budowy elektrowni wykorzystuj¹cej dane Ÿród³o energii,
z kolei drugim minusem odnawialnych Ÿróde³ energii pozostaje ich negatywny wp³yw na
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Table 1 cont.

– dzia³alnoœæ wiatraków bardzo czêsto zak³óca
odbiór fal radiowych i telewizyjnych

Energia s³oneczna

Zalety Wady

– bardzo czyste Ÿród³o energii,
– ogniwa absorbuj¹ce promieniowanie s³oneczne s¹

stosunkowo niezawodne oraz nie wymagaj¹
kosztownych napraw bie¿¹cych

– ogniwa fotowoltaiczne wyprodukowane s¹
z pierwiastków toksycznych: kadm, arsen, selen,
tellur,

– instalacje fotowoltaiczne zajmuj¹ rozleg³e obszary

Energia fal morskich

Zalety Wady

– bardzo czyste Ÿród³o energii – ogromne koszty budowy elektrowni morskich,
– budowa elektrowni wi¹¿e siê z koniecznoœci¹

zajêcia du¿ych obszarów wybrze¿a morskiego

Energia p³ywów morskich

Zalety Wady

– bardzo czyste Ÿród³o energii,
– niezawodne Ÿród³o energii – woda morska podnosi

siê i opada regularnie dwa razy w ci¹gu doby

– drogi koszt budowy instalacji,
– mo¿e negatywnie wp³ywaæ na œrodowisko

naturalne oraz pobliskich mieszkañców,
– budowa elektrowni wi¹¿e siê ze znacznym

ograniczeniem ruchu statków w jej rejonie

Energia biomasy, biogazu oraz biopaliw

Zalety Wady

– bardzo czyste Ÿród³o energii,
– uprawa roœlin energetycznych stanowi dodatkowe

lukratywne Ÿród³o dochodu w sektorze rolnym,
– bardzo czêsto jako substrat wykorzystywane s¹

odpady zwierzêce lub roœlinne – nie wystêpuje
koniecznoœæ drogiej ich utylizacji

– drogi koszt budowy instalacji – 1 MW w przypadku
biogazowni rolniczej kosztuje oko³o 15 mln PLN,

– problemy logistyczne – bardzo czêsto substrat musi
byæ dowo¿ony na teren wskazanej elektrowni,

– wahania cen substratu – aktualnie ceny za substrat
s¹ bardzo zawy¿one – wystêpuje niedobór roœlin
energetycznych co znacz¹co wp³ywa na koszty ich
zakupu, a w konsekwencji obni¿a efektywnoœæ
ekonomiczn¹ dzia³ania uk³adów biogazowych
i biomasowych

1 1 MW – jednostka mocy elektrycznej i mechanicznej równa milionowi watów.
�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Smuda K., 2011,Wady i zalety ró¿nych Ÿróde³ energii, Koncern

Energetyczny ENERGA S.A, Gdañsk.



œrodowisko naturalne oraz na ludzi ¿yj¹cych w ich bezpoœrednim s¹siedztwie. O bardzo
negatywnym odbiorze lokowania inwestycji w OZE w bezpoœrednim s¹siedztwie siedzib
ludzkich bezspornie œwiadcz¹ protesty spo³eczne, z którym borykaæ siê musz¹ inwestorzy
oraz w³adze lokalne, np. inwestycja w energiê wiatrow¹ w powiecie koniñskim oraz za-
blokowana przez mieszkañców powiatu nowotomyskiego inwestycja w biogazowanie.

2. DETERMINANTY ROZWOJU OZE W KRAJACH UE ORAZ POLSCE

Obszar UE od lat promuje rozwi¹zania inwestycyjne w OZE. Kraje takie jak Szwecja,
Dania czy Niemcy mo¿na œmia³o uznaæ za pionierów w zakresie rozwoju zielonej ener-
getyki. Wœród determinant, które pozwalaj¹ na taki rozwój badanego sektora nale¿y
wymieniæ:

a) czynniki polityczne – sektor energii odnawialnej w wysoko rozwiniêtych krajach UE
uznawany jest za priorytetowy w rozwoju pañstwa. Stanowi on bardzo wa¿ny sk³adnik
globalnej polityki lansowanej w krajach UE-15. Rozwój energii ze Ÿróde³ odnawialnych to
tak¿e znakomita karta przetargowa podczas politycznych negocjacji. W samych Niemczech
w sektorze zielonej energii zatrudnienie w firmach oraz podmiotach wspó³pracuj¹cych
znajduje blisko 100 tys. ludzi. Polityczne wsparcie rozwoju tego sektora gospodarki staje siê
wa¿ne, pozwala politykom wykazaæ siê trosk¹ o dobrobyt spo³eczny oraz poprawê
warunków œrodowiska naturalnego;

b) czynniki prawne – kraje „starej” UE to obszary, gdzie ramy prawne funkcjonowania
sektora OZE zosta³y ju¿ dawno sprecyzowane. System jasno definiuje pojêcia, instrumenty
wsparcia oraz czynniki determinuj¹ce jego rozwój. Stabilne ramy prawne to tak¿e gwarancja
przewidywalnej inwestycji. Jasno sprecyzowany system wsparcia, czy w okresie budowy
czy u¿ytkowania, pozwala potencjalnym inwestorom dokonywaæ odwa¿nych ruchów, po-
wiêkszaj¹c w ten sposób globaln¹ liczbê inwestycji „zielonych” na terenie UE;

c) czynniki geograficzne (naturalne) – kraje–liderzy: Szwecja, Dania oraz inne pañstwa
skandynawskie to obszary o znakomitych walorach przyrodniczych warunkuj¹cych rozwój
OZE. We wskazanych krajach najczêstsz¹ w zakresie OZE jest energia wytwarzana przy
u¿yciu wody oraz wiatru. Szczególnie w przypadku Szwecji nale¿y wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e
energia zgromadzona w wodzie odpowiada za wiêkszoœæ energii wytworzonej z odna-
wialnych jej Ÿróde³. Obok warunków hydrologicznych, bardzo wa¿ne w rozwoju energetyki
odnawialnej s¹ tak¿e warunki „wietrzne”. Dotyczy to zarówno l¹du, jak i coraz czêœciej
terenów nadmorskich, gdzie zwrot z inwestycji w morsk¹ energetykê wiatrow¹ jest bardzo
op³acalny. Przyk³adem najwiêkszej iloœci farm wiatrowych osadzonych w dnie morskim s¹
Dania i Niemcy. Doskona³e warunki klimatyczne oraz wsparcie rz¹du pozwoli³y zbudowaæ
tam liczne farmy wiatrowe, które stanowi¹ znakomite uzupe³nienie krajowego systemu
energetycznego. W Polsce aktualnie wydawane s¹ pierwsze pozwolenia na budowê mor-
skich farm wiatrowych. Pierwsze dzia³aj¹ce obiekty tego typu powinny pojawiæ siê w kraju
z koñcem 2020 roku.
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Przek³adaj¹c powy¿sze determinanty na warunki polskie nale¿y wskazaæ, ¿e g³ównym
czynnikiem warunkuj¹cym rozwój OZE jest polskie zobowi¹zanie wobec Unii Europej-
skiej w zakresie docelowego udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w koñcowym zu¿yciu
energii brutto, który w 2020 roku musi wynieœæ 15%. Jest to czynnik najwa¿niejszy,
poniewa¿ nie wywi¹zanie siê z jego realizacji bêdzie skutkowa³o ogromnymi karami nak³a-
danymi corocznie przez organa wspólnotowe. Obok wskazanego aspektu za wa¿ne deter-
minanty rozwoju sektora OZE w Polsce nale¿y równie¿ uznaæ:

a) czynniki polityczne – ci¹¿¹ce na Polsce zobowi¹zanie podpisane w 2009 roku w myœl
dyrektywy 2009/28/WE obliguje kraj do dynamicznego rozwoju inwestycji w OZE. Aktu-
alnie prowadzone s¹ szeroko zakrojone prace parlamentarne nad tzw. ustaw¹ o OZE, która
w sposób jednoznaczny ma okreœliæ system wsparcia oraz ramy funkcjonowania systemu
inwestycji w OZE. Prace, choæ znacz¹co spóŸnione, powinny wreszcie dok³adnie uregu-
lowaæ i sprecyzowaæ dzia³alnoœæ przedsiêbiorców decyduj¹cych siê inwestowaæ w odna-
wialne Ÿród³a energii. Czynnik ten nale¿y dotychczas uznaæ za hamuj¹cy rozwój polskiego
sektora OZE;

b) czynniki prawne – niejasny jak dot¹d system prawny w znacznym stopniu ogranicza
rozwój inwestycji w OZE. Wystêpuj¹ce problemy z uzyskaniem finansowania, zawi³e
procedury wydawania warunków zagospodarowania terenu oraz przy³¹czenia do sieci ener-
getycznej zniechêcaj¹ potencjalnych inwestorów. Dla przyk³adu nale¿y wskazaæ, ¿e w Pol-
sce w fazie koncepcji znajduje siê ponad 200 biogazwoni, z czego ju¿ dziœ wiadomo, i¿ etapu
realizacji doczeka siê kilka z nich. Promowany zarówno przez rz¹d, jak i przez media
program „Biogazownia w ka¿dej gminie” nie przyniós³ oczekiwanych efektów. Z koñcem
2011 roku na terenie kraju dzia³a³y zaledwie 22 biogazownie, których ³¹czna moc za-
instalowana wynosi³a oko³o 23 MW (Energia Odnawialna w Polsce 2012). Tworzona „nowa
ustawa o OZE” ma za zadanie jednoznacznie uregulowaæ rynek i inwestycje w odnawialne
Ÿród³a energii. Ma stanowiæ dokument gwarantuj¹cy inwestorom jasn¹ sytuacjê podczas
podejmowania decyzji o inwestycji w OZE. Pierwsze zapisy ustawy opublikowane w lipcu
br. wskazuj¹, ¿e bêdzie ona gwarantowa³a bezpieczeñstwo dla inwestycji na 15 lat. Pod
bezpieczeñstwem nale¿y rozumieæ:
– sprecyzowan¹ sytuacjê w zakresie uzyskania pozwolenia na budowê oraz warunki

uzyskania przy³¹czenia do sieci energetycznej,
– jasno sprecyzowane mechanizmy finansowania oraz wsparcia tak na etapie realizacji

projektu jak i jego u¿ytkowania – w tym przypadku najwiêkszy nacisk powinien zostaæ
po³o¿ony na jasno sprecyzowany system tzw. zielonych i ¿ó³tych certyfikatów1.
Brak sprecyzowanego systemu prawnego w omawianym zakresie spowoduje odejœcie od

inwestycji w OZE. Aktualnie niestabilna sytuacja, zwi¹zana z niepewnoœci¹ co do osta-
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1 Pod pojêciem certyfikatu nale¿y rozumieæ dodatkowy przychód dla inwestora w OZE z tytu³u produkcji
energii. Certyfikat zielony jest to korzyœæ pieniê¿na uzyskiwania z tytu³u produkcji energii elektrycznej w OZE
(wiatru, wody oraz innych). Z kolei certyfikat ¿ó³ty jest to korzyœæ pieniê¿na z racji jednoczesnej produkcji energii
elektrycznej i ciep³a tzw. skojarzenie. Op³ata zastêpcza dla certyfikatu zielonego w ostatnim czasie wynosi³a oko³o
280 PLN/MW, dla certyfikatu ¿ó³tego oko³o 120 PLN/MW. Ceny te s¹ warunkowane œrednimi cenami na gie³dzie.



tecznego kszta³tu OZE przynosi negatywne skutki. W 2012 roku drastycznie spad³o
zainteresowanie inwestycjami tego typu (Energia Odnawialna w Polsce 2012). Ogromna
niepewnoœæ inwestycji wyhamowa³a poczynania developerów, którzy odk³adaj¹ w czasie
plany inwestycyjne. Nale¿y wyraŸnie zaakcentowaæ, ¿e inwestycja w OZE jest kosztowna
i jedynie system pañstwowego wsparcia gwarantuje jej op³acalnoœæ. Bie¿¹ca sytuacja, obok
zawirowañ wokó³ tworzonej w poœpiechu ustawy, to tak¿e okres bardzo ma³o intensywnego
wsparcia ze strony pañstwa w zakresie dotowania tego typu inwestycji. Zagwarantowane
przez UE oraz programy regionalne œrodki okaza³y siê niewystarczaj¹ce, ich pe³ne wyko-
rzystanie mo¿na by³o zaobserwowaæ ju¿ w latach ubieg³ych. Aktualnie polscy inwestorzy
nie maj¹ mo¿liwoœci korzystania z ¿adnych mechanizmów wsparcia z bud¿etu UE. Plany
bud¿etu UE na lata 2013–2020 nie s¹ jeszcze znane. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e w dalszym
ci¹gu dzia³ania proekologiczne bêd¹ wspierane, jednak dziœ nie mo¿na jednoznacznie
okreœliæ intensywnoœci tego wsparcia. Wszystkie powy¿ej opisane czynniki negatywnie
wp³ywaj¹ na rozwój sektora energii odnawialnej w Polsce.

c) czynniki spo³eczne – w Polsce dziedzina energii zielonej jest ma³o znana. Jej
szeroka promocja rozpoczê³a siê dopiero wraz z przyst¹pieniem Polski do UE w 2004 roku.
Wtedy pojawi³y siê pierwsze próby zdefiniowania sektora energii odnawialnej w naszym
kraju. Owszem, sektor ten definiowa³y inne krajowe dokumenty, jednak dopiero po akcesji
do UE Polska zosta³a zobligowana do takiego zdefiniowania OZE, który zgodny bêdzie
z nomenklatur¹ unijn¹. Najdynamiczniejszy okres rozwoju OZE w Polsce przypada³ na
lata 2007–2009 (GUS 2011). Krajowy udzia³ energii odnawialnej w ca³kowitym zu¿yciu
energii brutto wzrós³ w tym czasie prawie o 40%, z poziomu 5% do deklarowanego
w ostatnim roku ponad 9% (GUS 2011). Dynamika rozwoju sektora nie poci¹gnê³a za sob¹
rozwoju edukacji proekologicznej. Ca³kowicie zapomniano o koniecznym procesie uœwia-
damiania spo³eczeñstwa w zakresie odnawialnej energii. Mo¿na rzec potocznie, ¿e energia
odnawialna pojawi³a siê w polskim krajobrazie z zaskoczenia. Nie przeprowadzano akcji
informacyjnych, nie wskazywano zalet i wad wynikaj¹cych z inwestycji w odnawialne
Ÿród³a energii. Wszystko to doprowadzi³o do spo³ecznego sprzeciwu, który z czasem
nabiera³ coraz silniejszego wydŸwiêku. Wiele obiecuj¹cych pod wzglêdem ekonomicznym
inwestycji w OZE nie doczeka³o siê realizacji ze wzglêdu na ogóln¹ niechêæ spo³eczn¹.
Szczególnie du¿y opór ludnoœci napotykaj¹ biogazownie rolnicze oraz farmy wiatrowe.

W pierwszym z przypadków, mieszkañcy obawiaj¹ siê nieprzyjemnych zapachów zwi¹-
zanych z u¿ytkowaniem biogazowni. Owszem, problem ten mo¿e zaistnieæ, tylko z drugiej
strony nale¿y postawiæ sobie pytanie, czy nie znacznie powa¿niejszym zagro¿eniem staj¹
siê niezagospodarowane odpady roœlinne i zwierzêce zalegaj¹ce na polach lub przydro¿-
nych lasach? Brak œwiadomoœci spo³ecznej oraz wiedzy na temat funkcjonowania bio-
gazowni bardzo czêsto prowadzi do sytuacji niepo¿¹danych – brak spo³ecznej zgody na
wskazan¹ inwestycjê. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w przypadku dobrze prowadzonej kampanii
informacyjnej z zakresu OZE sytuacja taka mog³aby nie mieæ w ogóle miejsca. Spo³ecz-
noœæ mieszkaj¹ca w pobli¿u biogazowni rolniczej dostrzeg³aby szereg korzyœci jakie ona
mo¿e przynosiæ, wœród których najwa¿niejsze to:
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– utylizacja odpadów roœlinnych i zwierzêcych – gwarancja braku rozprzestrzeniania siê
szkodliwych dla ludzi i œrodowiska zwi¹zków chemicznych,

– dodatkowe Ÿród³o przychodów dla rolników – bêd¹ oni dostawcami substratu do bio-
gazowni w postaci roœlin energetycznych,

– tañsze ciep³o – na przyk³ad w Niemczech – biogazownie bardzo czêsto dostarczaj¹ ciep³o
do lokalnych szkó³, przedszkoli czy innych obiektów administracji publicznej.
Kolejn¹ popularn¹ form¹ inwestycji w OZE s¹ elektrownie wiatrowe. Pionierem w tej

dziedzinie ju¿ kilkadziesi¹t lat temu sta³y siê kraje Skandynawii oraz Niemcy. Obok wystê-
puj¹cych tam l¹dowych si³owni wiatrowych coraz popularniejsze staje siê lokowanie wia-
traków w pasie morskim w bliskim s¹siedztwie z l¹dem. Posadowienie elektrowni na
„wodzie” gwarantuje wy¿sze zyski, jednak obarczone jest tak¿e wiêkszymi kosztami inwes-
tycyjnymi. Aktualnie w Polsce sektor energetyki wiatrowej jest w fazie dynamicznego
rozwoju. Wydano setki decyzji umo¿liwiaj¹cych budowê elektrowni wiatrowych. Jednak
wiele z nich do dnia dzisiejszego nie otrzyma³o tzw. warunków przy³¹czenia do sieci – brak
mo¿liwoœci sprzeda¿y energii do odbiorców zewnêtrznych. Obok tych problemów wystê-
puj¹ tak¿e inne – ogromny opór spo³ecznoœci lokalnej, obawiaj¹cej siê negatywnego wp³ywu
wiatraków na ich zdrowie oraz najbli¿sze otoczenie. Nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e ka¿da
elektrownia wiatrowa emituje dodatkowy ha³as, jednak jej odpowiednie posadowienie w sto-
sownej odleg³oœci od zabudowañ mieszkalnych powinno zneutralizowaæ ten problem. Przy-
taczany ju¿ w niniejszym opracowaniu problem braku œwiadomoœci spo³ecznej na temat
funkcjonowania elektrowni wiatrowych narasta. Coraz czêœciej spotykamy siê z totaln¹
dezaprobat¹ ze strony ludnoœci lokalnej, która dok³ada wszelkich starañ aby wstrzymaæ
budowê wiatraków w ich otoczeniu.

Aktualnie wi¹¿¹c¹ i obowi¹zuj¹c¹ jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/28/WE. Okreœla ona wspólne ramy dzia³ania krajów cz³onkowskich w zakresie
polityki ochrony œrodowiska oraz promowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Wraz z pod-
pisaniem niniejszej dyrektywy rz¹dy poszczególnych pañstw zobowi¹za³y siê do realizacji
celów w odniesieniu do ca³kowitego udzia³u energii elektrycznej z OZE w koñcowym
zu¿yciu energii brutto i w odniesieniu do udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w trans-
porcie. W przypadku Polski wskaŸnik ten powinien wynieœæ 15%. Oznacza to, ¿e celem
strategicznym polityki pañstwa jest zwiêkszenie wykorzystania energii odnawialnej, tak aby
jej udzia³ w finalnym zu¿yciu w roku 2020 wynosi³ 15%. Postawione cele mog¹ siê okazaæ
bardzo trudne do zrealizowania. W latach 2004–2009 udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych
w energii pierwotnej ogó³em wzrós³ w UE-27 z 11,9 do 18,3%, a w Polsce z 5,5 do 9%.
Jak widaæ osi¹gniête przez Polskê wskaŸniki w badanym okresie znacznie siê polepszy³y,
jednak nadal udzia³ ten jest stosunkowo ma³y i nale¿y dok³adaæ ogromnych starañ, aby
zrealizowaæ 15% udzia³ w roku 2020. Sytuacja Polska nie jest odosobniona – ka¿dy z nowo
przyjêtych krajów cz³onkowskich boryka siê z podobnymi problemami. Postawione bardzo
wysoko cele, z jednej strony powinny dzia³aæ mobilizuj¹co, tak aby przyk³adaæ jak naj-
wiêksz¹ wagê do ich realizacji i staæ siê bodŸcem do wdra¿ania takich rozwi¹zañ prawnych
oraz mechanizmów wsparcia, które pozwol¹ na ich bezkolizyjn¹ realizacjê do koñca
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2020 roku. Z drugiej strony, wysoko postawiona poprzeczka mo¿e nastrêczaæ tak¿e szereg
problemów – dotyczy to szczególnie kwestii finansowania budowy oraz u¿ytkowania OZE.
W tle rodzi siê ponadto problem bardzo wysokich kosztów spo³ecznych i krajobrazowych
jakie nios¹ ze sob¹ inwestycje w OZE. Owszem, zielona energia gwarantuje czystsze
œrodowisko naturalne, jednak z drugiej strony obarczona jest bardzo wysokim kosztem
inwestycyjnym, który w wielu przypadkach nie jest akceptowalny spo³ecznie – szczególnie
w nowo przyjêtych krajach cz³onkowskich. Bardzo trudno jest przekonaæ ludzi, samorz¹dy
do inwestycji w OZE, nie oferuj¹c przy tym jasno sformu³owanych i dostêpnych mecha-
nizmów wsparcia. W krajach UE-15 ju¿ we wczesnych latach dziewiêædziesi¹tych jedno-
znacznie zdefiniowano ramy prawne warunkuj¹ce funkcjonowanie sektora energii odna-
wialnej. Spogl¹daj¹c na wielkoœæ udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych we wszystkich
krajach cz³onkowskich nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, ¿e stopieñ ich wykorzystania
w du¿ej mierze zale¿y od systemu wsparcia oraz od jasnych i akceptowalnych spo³ecznie
ram prawnych.

Jak nale¿y zauwa¿yæ, liderami w zakresie wykorzystania OZE s¹: Szwecja (40%) oraz
£otwa (34%). Oba kraje jednak zobowi¹za³y siê do zwiêkszenia udzia³u OZE w ogólnym
bilansie do 2020 roku. Na koñcu klasyfikacji znalaz³y siê takie kraje jak Malta, Luksemburg
oraz – co mo¿e wydawaæ siê zaskoczeniem – Wielka Brytania czy Belgia, gdzie aktualnie
udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych w koñcowym zu¿yciu energii brutto szacowany by³
odpowiednio na 1,3% oraz 2,2%. Wskazane kraje podejmuj¹ jednak inicjatywy, aby z koñ-
cem 2020 roku w pe³ni wywi¹zaæ siê z podpisanych zobowi¹zañ i zwiêkszyæ udzia³ OZE
w zu¿yciu koñcowym energii brutto.

3. PRZYK£ADY INWESTYCJI W ODNAWIALNE �RÓD£A ENERGII W POLSCE

Przyk³adem inwestycji, która od 2005 wykorzystywa³a odnawialne Ÿród³a energii jest
Geotermia Stargard Szczeciñski. Zbudowana przy wspó³udziale œrodków krajowych (Naro-
dowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej) oraz zagranicznych (duñski kapita³
zak³adowy) zaczê³a prawnie funkcjonowaæ od 1999 roku. Pierwsze uruchomienie i wydobycie
gor¹cych wód termalnych mia³o miejsce w 2005 roku. Wydobywane ciep³o trafia³o do sieci
miejskiej w czêœci zapewniaj¹c ciep³¹ wodê oraz ogrzewanie mieszkañcom. W 2010 roku
zak³ad upad³. Przyczyni³y siê do tego problemy techniczne – brak mo¿liwoœci zat³aczania
z powrotem och³odzonej solanki geotermalnej w g³¹b Ziemi. W 2011 roku Geotermia zosta³a
sprzedana spó³ce G-TERM ENERGY, która praktycznie odbudowa³a i ponownie uruchomi³a
zak³ad. Geotermia Stargard aktualnie dysponuje moc¹ ciepln¹ 5 MW.

W roku 2013 planowane s¹ kolejne inwestycje techniczne (miêdzy innymi zakup silnika
gazowego – kogeneracja), co wp³ynie na zwiêkszenie mocy Geotermii. Dzia³ania te pozwol¹
w okresie letnim ca³kowicie wy³¹czyæ ciep³owniê miejsk¹, poniewa¿ energia cieplna wydo-
bywana przez Geotermiê w pe³ni zaspokoi potrzeby mieszkañców Stargardu Szczeciñskiego
w zakresie ciep³ej wody u¿ytkowej.
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Tabela 2

Krajowe cele ogólne w zakresie udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w koñcowym zu¿yciu

energii brutto w 2020 r.

Table 2

National overall targets for the share of energy from renewable sources in gross final energy

consumption in 2020

Kraj
Udzia³ energii ze Ÿróde³

odnawialnych w koñcowym zu¿yciu
energii brutto w 2005 r. [%]

Docelowy udzia³ energii ze Ÿróde³
odnawialnych w koñcowym zu¿yciu

energii brutto w 2020 r. [%]

Belgia 2,2 13

Bu³garia 9,4 16

Czechy 6,1 13

Dania 17 30

Niemcy 5,8 18

Estonia 18 25

Irlandia 3,1 16

Grecja 6,9 18

Hiszpania 8,7 20

Francja 10,3 23

W³ochy 5,2 17

Cypr 2,9 13

£otwa 34 42

Litwa 15 23

Luksemburg 0,9 11

Wêgry 4,3 13

Malta 0 10

Holandia 2,4 14

Austria 23,3 34

Polska 7,2 15

Portugalia 17 31

Rumunia 17 24

S³owenia 16 25

S³owacja 6,7 14

Finlandia 28,5 38

Szwecja 39,8 49

Wielka Brytania 1,3 15

�ród³o: GUS, Energia ze Ÿróde³ odnawialnych w 2010 roku



Analizuj¹c potrzebê budowy Zak³adu Geotermia Stargard nale¿y uznaæ, ¿e powsta³a ona
dla osi¹gniêcia celów, które dzieliæ nale¿y na: lokalne – mieszkañcom miasta nale¿a³o
dostarczyæ czyste ciep³o (ciep³o z energii odnawialnej) po kosztach konkurencyjnych do
obecnie dostarczanego ciep³a ze Ÿróde³ konwencjonalnych – wêgla kamiennego; narodowe –
produkcja energii z wnêtrza Ziemi oka¿e siê póŸniej zgodna z wytycznymi jakie polski rz¹d
przyj¹³ po wst¹pieniu do UE w zakresie produkcji energii z odnawialnych Ÿróde³. Produkcja
ciep³a przez Geotermiê mia³a tak¿e zdywersyfikowaæ pochodzenie energii cieplnej (stop-
niowe odchodzenie od importowanego ze wschodu wêgla kamiennego) oraz przyczyniæ siê
w znacznym stopniu do redukcji szkodliwych gazów wydzielanych podczas produkcji ciep³a
metodami konwencjonalnymi; globalne – poprzez redukcjê emisji szkodliwych gazów
w rejonie miasta Stargard Szczeciñski, Geotermia bêdzie siê przyczyniaæ do globalnej
redukcji emisji oraz zmniejszy zapotrzebowanie na ciep³o wytwarzane w systemie wêglo-
wym. Reasumuj¹c, nadrzêdn¹ zalet¹ inwestycji jest wykorzystanie tzw. energii zielonej, a co
za tym idzie bardzo korzystny wp³yw na stan œrodowiska naturalnego miasta Stargard
Szczeciñski. Budowa ciep³owni geotermalnej ogranicza emisjê szkodliwych zwi¹zków do
atmosfery ziemskiej, co przek³ada siê na mniejsze zanieczyszczenie powietrza, wód oraz
gleby w obszarze powiatu stargardzkiego.

Z drugiej strony mo¿na tak¿e zestawiæ przyk³ady dwóch inwestycji w biogazownie
rolnicze, które mimo zaplecza finansowego nie zosta³y zrealizowane. S¹ to biogazownie
rolnicze przy Zak³adach Miêsnych VIANDO w Radojewicach oraz Gospodarstwie Rolnym
Kazimierza Dawidowicza w okolicach W¹growca. Analizuj¹c przypadek pierwszej z nich
nale¿y wskazaæ, ¿e biogazownia mia³a s³u¿yæ utylizacji odpadów poubojowych pocho-
dz¹cych z pobliskiej masarni oraz jednej z najwiêkszych hodowli trzody chlewnej w tym
rejonie. Plany budowy biogazowni rozpoczê³y siê w roku 2010, kiedy firma VIANDO
zleci³a wykonanie koncepcji ekonomiczno-technicznej firmie TWD Consulting. Przez oko³o
10 miesiêcy trwa³y prace projektowe, sprawdzano dostêpne technologie oraz mo¿liwoœci
techniczne budowy biogazowni. W miêdzyczasie kompletowano tak¿e niezbêdne pozwo-
lenia – warunki zabudowy, przy³¹czenia, raporty œrodowiskowe. Pierwsze problemy inwes-
tycyjne napotkano na drodze administracyjnej – stosowne w³adze lokalne w pierwszym
podejœciu odmówi³y zgody na ulokowanie inwestycji na terenie Radojewic. Argumen-
towano to faktem du¿ej szkodliwoœci biogazowni na walory naturalne œrodowiska oraz
szkodliwym wp³ywem na zdrowie ludzkie. Obok problemów administracyjnych nie uzys-
kano tak¿e zgody na przy³¹czenie do sieci elektroenergetycznej, warunkuj¹cej sprzeda¿
nadwy¿ki pr¹du odbiorcy zewnêtrznemu. Inwestorzy zdecydowali siê raz jeszcze podj¹æ
procedurê administracyjn¹, jednak podczas jej ponownego wszczynania spotkali siê z ogrom-
nymi protestami spo³ecznoœci lokalnej, która w ka¿dy mo¿liwy sposób blokowa³a wydanie
warunków zabudowy na terenie gminy. Przeprowadzono szereg konsultacji spo³ecznych,
powo³ywano niezale¿nych ekspertów, którzy wskazywali zalety funkcjonowania bioga-
zowni obok zak³adów miêsnych. Po okresie oko³o 6 miesiêcy uzyskano po¿¹dan¹ decyzjê.
Pozwala³a ona na ponowne wyst¹pienie do operatora sieci o wydanie warunków przy-
³¹czenia do sieci elektroenergetycznej. Okres formalny przygotowania inwestycji zosta³
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zakoñczony z koñcem II kwarta³u 2012 roku. Aktualnie jednak budowa biogazowni zosta³a
wstrzymana – inwestorzy nie znaj¹c kszta³tu nowej ustawy o OZE nie zdecydowali siê
podj¹æ tak du¿ego ryzyka finansowego. W oczekiwaniu na wdro¿enie ustawy obiekt czeka
na rozpoczêcie realizacji. Reasumuj¹c g³ównymi przyczynami hamuj¹cymi budowê bioga-
zowni przy Zak³adach Miêsnych VIANDO s¹:
– problemy administracyjne – ju¿ na etapie koncepcji napotkano na szereg niedogodnoœci –

brak zgody w³adz lokalnych oraz negatywna odpowiedŸ operatora sieci energetycznej,
– problemy spo³eczne – brak zgody w³adz lokalnych na budowê biogazowni zmobili-

zowa³ mieszkañców do oprotestowania planowanej decyzji,
– problemy prawne – brak ustawy o OZE przyczyni³ siê do wstrzymania decyzji inwes-

tycyjnych – inwestorzy nie chcieli ponosiæ tak du¿ego ryzyka nie znaj¹c kszta³tu przy-
sz³ej ustawy.
Drug¹ z inwestycji, która nie doczeka³a siê fazy realizacji jest Biogazownia Dawidowicz,

która mia³a zostaæ zlokalizowana w okolicach W¹growca. Podobnie jak w opisywanym
wczeœniej przypadku wykonane zosta³y prace koncepcyjne oraz z³o¿one odpowiednie wnios-
ki administracyjne. Firma ubiega³a siê tak¿e o dofinansowanie ze œrodków unijnych –
których de facto nie uzyska³a. Podczas gdy inwestor prowadzi³ prace koncepcyjne Na-
rodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej og³asza³ kilka konkursów na
dofinansowanie biogazowni rolniczych. Jednak mo¿liwoœæ uczestnictwa w nich obwaro-
wana by³a szeregiem obostrzeñ. Jednym z nich by³a koniecznoœæ posiadania zgody na
przy³¹czenie do sieci energetycznej, której inwestor przez prawie dwa lata nie móg³ uzyskaæ
od lokalnego operatora.

Planowana biogazownia Dawidowicz mia³a powstaæ w towarowym gospodarstwie rol-
nym, gdzie g³ównym substratem zu¿ywanym do produkcji mia³a byæ kukurydza oraz gnojo-
wica œwiñska. Planowana moc biogazowni oscylowa³a w okolicach 1 MWe. Produkowany
w biogazowni pr¹d mia³ byæ w czêœci zu¿ywany na potrzeby w³asne, nadwy¿ki mia³y byæ
sprzedawane. Powsta³e w wyniku fermentacji ciep³o technologiczne mia³o ogrzewaæ zabu-
dowania gospodarskie oraz znajduj¹c¹ siê w pobli¿u suszarniê drewna. Dziêki takiej kon-
strukcji w zakresie odbiorów ciep³a firma mog³a uzyskiwaæ dodatkowe przychody w postaci
zielonych oraz ¿ó³tych certyfikatów. W prze³o¿eniu na wartoœci pieniê¿ne gwaran- towa³o to
dodatkowy przychód w wysokoœci oko³o 400 PLN/MWh.

Podobnie jak w przypadku biogazowni VIADNO, tak¿e za niepowodzenie inwestycji
biogazowni Dawidowcz odpowiadaj¹ bardzo niejasne przepisy administracyjne, która ha-
muj¹ rozwój lokalnych inwestycji w OZE.

4. INICJATYWY WSPIERAJ¥CE ROZWÓJ OZE NA LATA 2014–2020

W ostatnich miesi¹cach problematyka OZE jest bardzo czêsto poruszana w zwi¹zku
z koniecznoœci¹ stworzenia nowej ustawy o OZE, która wska¿e po¿¹dane kierunki rozwoju
energetyki odnawialnej w Polsce w ci¹gu najbli¿szych kilkunastu lat. W lipcu bie¿¹cego
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roku przedstawiono projekt nowej ustawy. Po³o¿ono w niej nacisk na rozwój nastêpuj¹cych
sektorów energii zielonej:
– l¹dowa energetyka wiatrowa,
– morska energetyka wiatrowa,
– fotowoltaika,
– biogazownie rolnicze.

4.1. L¹dowa energetyka wiatrowa

Polska od lat uwa¿ana jest za jeden z najlepszych obszarów do rozwoju energetyki
wiatrowej w Europie. Inwestorów przyci¹gaj¹ tutaj przede wszystkim dobre warunki kli-
matyczne oraz stosunkowo niedroga wykwalifikowana kadra pracowników. Szacunki wska-
zuj¹, ¿e jeœli bran¿a energetyki wiatrowej bêdzie siê rozwija³a w tak dynamicznym tempie,
z koñcem 2020 roku w tym sektorze zatrudnienie znajdzie oko³o 30 tys. ludzi. Aktualnie na
rynku nie ma dodatkowych mechanizmów wsparcia, jakie mia³y miejsce z pocz¹tkiem
horyzontu ekonomicznego 2007–2013, kiedy przygotowane by³y specjalne programy
wspieraj¹ce budowê wiatraków – pochodzi³y one z Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i Œrodowisko”. Wykorzystanie œrodków nast¹pi³o jednak o wiele szybciej ni¿ zak³adano.
Kolejne potencjalne œrodki wspieraj¹ce rozwój inwestycji mo¿liwe bêd¹ do uzyskania
dopiero w nowym horyzoncie ekonomicznym 2014–2020 (Energia odnawialna w Polsce
2012).

Wynikaj¹ce z projektu ustawy wnioski wskazuj¹, ¿e bardzo mocno wspierane bêd¹ nowe
inwestycje, ze strat¹ dla farm wiatrowych ju¿ wybudowanych. Ministerialne plany zak³adaj¹,
¿e zostanie wprowadzony specjalny wspó³czynnik korekcji. Obejmowaæ on bêdzie wybu-
dowane ju¿ du¿e farmy wiatrowe. Aktualnie producent energii zielonej móg³ sprzedawaæ
wyprodukowan¹ przez siebie energiê za oko³o 200 z³/MWh (rynkowa cena energii) oraz
oko³o 285 z³/MWh z tytu³u zielonego certyfikatu. Plany zak³adaj¹, ¿e po 2012 roku produ-
cent bêdzie móg³ liczyæ jedynie na otrzymanie 90% rynkowej wartoœci certyfikatów. Obni¿y
to w du¿ym stopniu rentownoœæ zrealizowanych ju¿ inwestycji. Plany Ministerstwa Gospo-
darki zak³adaj¹ tak¿e, ¿e nowe inwestycje wiatrowe otrzymaj¹ 15-letni okres gwarantuj¹cy
sprzeda¿ zielonych certyfikatów, których wartoœæ co rok ma rosn¹æ wraz ze wzrostem
inflacji. Nowy system wsparcia certyfikatów ma obowi¹zywaæ do koñca 2034 roku [Energia
odnawialna w Polsce 2012).

4.2. Morska energetyka wiatrowa

Dane opublikowane przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej wska-
zuj¹, ¿e w polskiej czêœci Morza Ba³tyckiego mo¿na wybudowaæ oko³o 10 GW farm
wiatrowych. Plany ministerialne zak³adaj¹, ¿e do koñca 2020 roku na terenie Ba³tyku dzia³aæ
bêdzie 500 MW elektrowni tego typu. Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej wydaje ju¿ pierwsze koncesje inwestorom, którzy planuj¹ rozpoczêcie budowy
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z pocz¹tkiem 2015 roku. Na dzieñ 30 maja 2013 z³o¿ono ju¿ oko³o 60 wniosków (Energia
odnawialna w Polsce 2012).

Szacunki eksperckie wskazuj¹, ¿e koszt budowy 1 MW elektrowni wiatrowej posa-
dowionej na dnie Ba³tyku mo¿e wynosiæ nawet 3,5 mln Euro. Jest to bardzo wysoka cena.
Dlatego Ministerstwo Gospodarki zaplanowa³o w nowej ustawie specjalny system wsparcia
dla tego typu inwestycji. Ustalony zostanie specjalny wspó³czynnik koryguj¹cy, jego war-
toœæ ma wynosiæ 1,8. Oznacza to, ¿e inwestor bêdzie otrzymywa³ oko³o 514 z³/MWh za
zielony certyfikat (bazowa wartoœæ certyfikatu 280 z³/MWh). Dodatkowo uzyska on jeszcze
200 z³/MWh za sprzeda¿ energii elektrycznej do sieci. Sumaryczny przychód z tytu³u
produkcji energii szacowany bêdzie na oko³o 714 z³/MWh. Taki system wsparcia powinien
zachêcaæ wielu inwestorów (Energia odnawialna w Polsce 2012).

4.3. Fotowoltaika

Wed³ug dostêpnych danych (GUS 2011) fotowoltaika jest jednym z najdynamiczniej
rozwijaj¹cych siê sektorów energii odnawialnej. W Polsce jej zastosowanie jest znikome.
Wed³ug (Energia odnawialna w Polsce 2012) w kraju zlokalizowana jest zaledwie jedna
farma solarna – Wierzchos³awice w Ma³opolsce. Ministerialne plany zak³adaj¹ system
wsparcia tego¿ sektora. Promowane bêd¹ mikrofarmy solarne do 0,1 MW. Miejscem
docelowym inwestycji powinny byæ gospodarstwa domowe. Nowa ustawa ma zagwa-
rantowaæ szybsze uzyskanie pozwolenia na przy³¹czenie do sieci elektrycznej. Ponadto
producent bêdzie móg³ liczyæ na system wsparcia zielonymi certyfikatami – wspó³czynnik
koryguj¹cy dla tego typu inwestycji wynosiæ bêdzie 1,1. W sumie inwestor osi¹gnie oko³o
410 z³ z tytu³u wyprodukowanej 1 MWh.

4.4. Biogazownie rolnicze

Aktualnie moc zainstalowana biogazowni w Polsce wynosi oko³o 88,14 MW (Energia
odnawialna w Polsce 2012). Tylko 25% z nich to biogazownie zlokalizowane na terenach
wiejskich. Ich sumaryczna moc wed³ug danych Ministerstwa Rolnictwa wynosi 22,9 MW.
Wraz z wejœciem nowej ustawy ma nast¹piæ dynamiczny rozwój tego typu inwestycji. Plany
zak³adaj¹, ¿e ma³e biogazownie rolnicze zostan¹ wsparte specjalnym programem gwaran-
tuj¹cym op³acalnoœæ inwestycji. Aktualnie producent energii elektrycznej mo¿e liczyæ na
przychody wynikaj¹ce z tytu³u: sprzeda¿y energii elektrycznej (200 z³/MWh), sprzeda¿y
zielonych certyfikatów (284 z³/MWh) oraz certyfikatów ¿ó³tych (124 MWh). Nowa ustawa
zak³ada jednak podwy¿szenie systemu wsparcia dla nowo powsta³ych obiektów. Na naj-
intensywniejsze wsparcie mog¹ liczyæ mali producenci (moc biogazowni od 200 do 500
kW) – wspó³czynnik korekcji 1,5. Wspó³czynnik korekcji 1,45 obejmowa³ bêdzie inwe-
stycje z zakresu 500 do 1000 kW, 1,4 dla biogazowni o mocy wiêkszej ni¿ 1 MW. Systemem
wsparcia objête bêd¹ tak¿e biogazownie funkcjonuj¹ce przy oczyszczalniach œcieków.
Wspó³czynnik koryguj¹cy dla takich inwestycji wyniesie 1,1. System bêdzie funkcjonowa³
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przez 15 lat, co pozwoli na ekonomiczny zwrot z inwestycji. Obok wsparcia w procesie
produkcji pr¹du i ciep³a z biogazu inwestorzy bêd¹ mogli liczyæ na system dotowanych
po¿yczek z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (Energia
odnawialna w Polsce 2012).

PODSUMOWANIE

Sektor OZE od momentu wst¹pienia Polski do UE zacz¹³ siê rozwijaæ. Jednak podczas
wielu procesów inwestycyjnych napotykane s¹ trudnoœci administracyjne, prawne oraz
coraz czêœciej spo³eczne. Brak jednolitych norm prawnych i przepisów administracyjnych
hamuje rozwój OZE w Polsce. Aby w pe³ni wywi¹zaæ siê z podpisanego w 2009 roku
zobowi¹zania polski rz¹d musi podj¹æ szereg inicjatyw wspieraj¹cych rozwój OZE. Aktu-
alnie zaledwie 8–9% energii pochodzi ze Ÿróde³ odnawialnych. W 2020 roku udzia³ energii
ze Ÿróde³ odnawialnych w koñcowym zu¿yciu energii brutto powinien wynieœæ 15%. Wpro-
wadzana w tym roku tzw. „nowa ustawa o OZE” stwarza pole do rozwoju energetyki
odnawialnej w kraju. Zaplanowane w niej mechanizmy wsparcia powinny wesprzeæ inwes-
torów planuj¹cych inwestycjê w energiê zielon¹. Jednak ca³y czas nale¿y pamiêtaæ, ¿e
oprócz ustaleñ na szczeblu krajowym, które zagwarantuj¹ jasne ramy funkcjonowania
systemu wsparcia OZE, nale¿y przeprowadziæ szeroko zakrojon¹ akcjê edukacyjno-infor-
macyjn¹, która wska¿e spo³ecznoœci lokalnej szereg zalet wynikaj¹cych z odnawialnych
Ÿróde³ energii.
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DETERMINANTS OF USING RENEWABLE ENERGY SOURCES

IN POLAND

ABSTRACT

In conclusion, the renewable energy sector has been developing in Poland since the country acceded the
European Union. However, this development is hampered by the lack of unified laws and regulations, and
administrative, legal and recently also social obstacles are met during a number of investment processes. In order to
meet the EU commitmment signed in 2009, Polish government needs to undertake numerous initiatives promoting
renewable energy sources. Currenly, merely 8–9% of energy comes from renewable sources, while by 2020 the
share of energy from renewable sources should be incresed to 15% of gross final energy consumption. Introduced
this year, the new regulation on renewable energy sources creates conditions necessary to develop Polish
renewable energy industry and supports, through a number of mechanisms, investors willing to invest in green
energy. Although the state regulations guarantee the efficient functioning of the support system for the renewable
energy sector, it cannot be forgotten that also a large-scaled education and information campaign is needed to show
local communities the numerous benefits of using renewable energy sources.
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