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Rozporządzenie nr 192 z 7 września 1981 r.
zezwolenie na użytkowanie elektrowni wodnych o mocy do
5 MW przez podmioty gospodarcze poza energetyką zawodową, a więc
także przez osoby fizyczne.
Decyzja nr 26 Ministra Przemysłu 14 lipca 1993 r.
Wprowadzenie urzędowej ceny zależnej od średniej ceny taryf
energetycznych i wskaźnika korygującego.
Zarządzenie nr 10 Ministra Gospodarki z 16 października 1997 r.
Wskaźnik korekcyjny zależy od wieku instalacji: 1,05 < 15 lat i 1,00 > 15 lat
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 02 lutego 1999 r.
 cena nie wyższej niż najwyższa cena w przedsiębiorstwie obrotu
ustalonej w obowiązującej taryfie dla jednostki energii eklektycznej
pobieranej przez odbiorców przyłączonych na niskim napięciu.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 grudnia 2000 r.
 Obowiązek zakupu energii elektrycznej po uzasadnionych kalkulowanych
cenach, które uwzględniały wszystkie ponoszone przez wytwórców
koszty wynikające z jej wytworzenia w tym zysk z tej działalności.
TRMEW

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 maja 2003 r.
Ilościowych udziałów energii elektrycznej pochodzącej z OZE do 2010
Obowiązek zakupu energii elektrycznej po uzasadnionych kalkulowanych
cenach na ustalonych na zasadach negocjacji lub przetargu.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 09 grudnia 2004 r.
 Ilościowych udziałów energii elektrycznej pochodzącej z OZE do 2014 r.
Obowiązek zakupu energii elektrycznej po uzasadnionych kalkulowanych
cenach na ustalonych na zasadach negocjacji lub przetargu.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 grudnia 2005 r.
 wprowadziło szczegółowe zasady uzyskiwania świadectw pochodzenia i ich
umarzania oraz wprowadziło zasadę opłaty zastępczej szczegółowe zasady
uzyskiwania świadectw pochodzenia i ich umarzania oraz wprowadziło
zasadę opłaty zastępczej.
 Wprowadzona regulacja nie spowodowała żadnego przyrostu ceny energii
eklektycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a jedynie dokonała jej
podziału aktualnej ceny na dwa składniki – cenę za fizyczną energię
elektryczną oraz cenę praw majątkowych do świadectw pochodzenia
TRMEW

ZESTAWIENIE CEN EE I ŚP
500,00
450,00
400,00
350,00

Prawa majątkowe
[zł]

300,00
250,00
200,00
150,00

Cena energii
elektrycznej [zł]

100,00
50,00

TRMEW

maj-13

paź - 2012

mar-12

2011

2010

2009

2008

2007

2006

gru - 2005

mar-05

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0,00

TRMEW
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

600

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

700

MEW powstałe po 1981 r.
604

551

500

400

300

200

100

0

Przed 2005 r. istniały systemy wspierające
odnawialne źródła energii w tym obowiązek
zakupu energii elektrycznej.
Obowiązek zakupy energii elektrycznej oraz
korzystne warunki jej sprzedaży spowodowały
powstanie w okresie 15 lat ok. 450 MEW
Wprowadzenie systemu zielonych certyfikatów nie
spowodowało zmiany ceny lecz zmieniło jej
elementy składowe.
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USTAWA O OZE z 19 października 2012 r.
Art. 84 ust. 1
Świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, wraz z
określonym na stałym poziomie współczynnikiem korekcyjnym, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 1, przysługuje przez okres kolejnych
15 lat, licząc od dnia oddania do użytkowania instalacji odnawialnego źródła
energii, w którym została wytworzona energia elektryczna lub biogaz rolniczy objęty
świadectwem pochodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 – 9, nie dłużej niż do dnia 31
grudnia 2035 r.
Art. 84 ust. 5
Świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, o którym
mowa w ust. 4, wraz z określonym współczynnikiem korekcyjnym, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 1, przysługuje przez okres 15 lat,
licząc od dnia oddania do użytkowania zmodernizowanej instalacji odnawialnego
źródła energii lub instalacji odnawialnego źródła energii powstałej w wyniku
modernizacji instalacji niestanowiącej instalacji odnawialnego źródła energii,
proporcjonalnie do przyrostu mocy zainstalowanej energii elektrycznej lub
przyrostu wydajności wytwarzania biogazu rolniczego.
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PROPONOWANA PRZEZ TRMEW ZMIANA ZAPISÓW:
Dla istniejących instalacji hydroenergetycznych o mocy instalowanej do 1 MW
świadectwa pochodzenia wraz z określonym na stałym poziomie wskaźnikiem
korekcyjnym pozostają niezmienione przez cały okres jej użytkowania.
Ze względu na kosztów MEW wskaźnik korekcyjny powinien być różny w
przedziałach :
od 0 do 0,3 MW - wskaźnik A
od 0,3 MW do 0,5 MW – wskaźnik B
od 0,5 MW do 1 MW – wskaźnik C
Hydroenergetyka nie ma możliwości zwiększenia mocy ze względu na:
 Ustawę z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (art. 32 ust 2 i art. 126 ust 2)
nakazującą maksymalne wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego na
stopniu wodnym i zapobieganiu marnotrawieniu energii wody.
 Brak możliwości oddziaływania na warunki naturalne tj. wielkość przepływu oraz
wysokość spadu od których wprost proporcjonalnie zależy moc elektryczna
uzyskiwana przez elektrownie wodne.
 Zastosowanie innych metod technologicznych niż wzrost mocy (np.
automatyzację procesu wytwarzania połączoną z jego optymalizacją), których
efektem końcowym będzie zwiększenie produkcji energii elektrycznej.
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Badania rentowności MEW < 0,5 MW raport
Avanta & Audit na zlecenie TRMEW.
Strukturalna ujemna marża dla MEW o rocznej
produkcji < 500 MWh tj. ok 450 instalacji
Tabela 5: Analiza rentowności

Moc zainstalowana kW

do 120

120-165

165-200

200-500

500

Koszt produkcji 1MWh

300

149

122

277

302

Zysk brutto zł/1 MWh Prawo energetyczne

191

231

383

216

338

Zysk brutto zł/1 MWh Ustawa o OZE

-77

-56

-52

75

81

Źródło: Opracowanie AVANTA Audit na podstawie zgromadzonych danych
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Badania rentowności MEW < 1 MW raport Avanta
& Audit na zlecenie TRMEW w trakcie
opracowywania.
Badaniu będzie podlegać do 20 MEW
(z 90 istniejących), zróżnicowanych ze względu na
moc i charakter rzeki.
Analiza progu rentowności powinna pozwolić na
wyznaczenie wskaźników korekcyjnych
planowanego systemu wsparcia.
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Ilość elektrowni wodnych [szt.]

Koszt systemu wsparcia [PLN]

stan 31.12.2012 wg. URE

wg opłaty zastępczej stan 31.12.2012

< 0,3MW

0,3< 1MW
90; 7%

1 MW - 5 MW

5 MW - 10 MW

61; 8% 6;1%

> 10 MW

9; 1%

105; 19%

37; 6%

37; 6%

31; 6%
604; 78%
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351; 67%

BEZPOŚREDNIE KOSZTY BRAKU SYSTEMU WSPARCIA
MEW< 1 MW (KOSZT SYSTEMU WSPARCIA 68 mln PLN)
 Likwidacja przeszło 450 instalacji ( 325 MEW w okresie do
roku od wejścia w życie ustawy, 125 MEW do 2017 r.).
 Brak wpływów z podatku VAT - 12 mln PLN.
 Brak wpływów z podatku CIT/PIT - 4 mln PLN.
 Spadek zatrudnienia w sektorze koszt - 2 mln PLN
 Brak opłat z tytułu dzierżawy obiektów
hydrotechnicznych - 8 mln PLN
 Konieczność utrzymywania cieków wodnych
(realizowana obecnie przez właścicieli MEW) - 5 mln PLN
 KOSZTY BRAKU WSPARCIA 31 mln PLN
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POŚREDNIE KOSZTY BRAKU SYSTEMU WSPARCIA
MEW< 1 MW (szacowany roczny koszt 68 mln PLN)
 Brak produkcji energii elektrycznej z odnawialny
źródeł energii ok. 238 GWh.
 Konieczność zastąpienia energii elektrycznej
powstałej w innymi technologiami OZE spowoduje
wzrost kosztów zewnętrznych (tj. kosztów
środowiskowych, koszty ochrony zdrowia oraz
koszt emisji CO2 wg. badań KE – 2001 r.).
 Koszt zastąpienia – 10 mln PLN (wiatr).
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POŚREDNIE KOSZTY BRAKU SYSTEMU WSPARCIA
MEW< 1 MW (szacowany roczny koszt 68 mln PLN)
 Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga zapewnienia
ciągłości morfologicznej rzek.
 Konieczność wybudowania przeszło 2 000
przepławek do 2021 r.
 8/10 przepławek budowanych jest przez
właścicieli MEW.
 Koszt budowy przepławki 0,2 – 1,5 mln PLN
 Szacowany koszt udrożnienia rzek 1,4 mld
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BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE A OZE
Prawo energetyczne - projekt z 20.12.2011 w. 1.07 – art. 2 ust 2
Bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki umożliwiający
pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców
na paliwa, energię elektryczną i ciepło w sposób technicznie i
ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań środowiska.
Ustawa o OZE - projekt z 09.12. 2012 w. 2.02 art 2 ust 21
Odnawialne źródło energii – energia wiatru, energia promieniowania
słonecznego, energia aerotermalna, energia geotermalna, energia
hydrotermalna, hydroenergia, energia otrzymywana z biomasy,
energia otrzymywana z biogazu, energia otrzymywana z biogazu
rolniczego, fal, prądów i pływów morskich oraz energia otrzymywana
z biopłynów.
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CECHY OZE A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

energia wiatru – brak stabilności,
energia promieniowania słonecznego – brak stabilności,
energia aerotermalna, geotermalna, hydrotermalna –
wysokie koszty uzyskania, brak powszechnej technologii
wykorzystania
hydroenergia
fal, prądów i pływów morskich – brak powszechnej
technologii wytwarzania
energia otrzymywana z biomasy, z biogazu, z biogazu
rolniczego, z biopłynów – wysokie koszty wytworzenia,
energia nie pochodzi ze źródła pierwotnego,
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KORZYŚCI SYSTEMU WSPARCIA MEW
 Funkcjonowanie istniejących instalacji
hydrotechnicznych.
 Zagwarantowanie ekonomicznych podstaw do rozwój
małych elektrowni wodnych.
 Źródło potencjalnego finansowania programu
udrażniania rzek.
 Bezpośrednie korzyści finansowe dla budżetu Skarbu
Państwa.
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SYSTEM WSPARCIA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ…

SPOŁECZEŃSTWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ZNOŚNY

SPRAWIEDLIWY

ZRÓWNOWAŻONY
ŚRODOWISKO
UDROŻNIENIE RZEK WYKONALNY

EKONOMIA
RENTOWNOŚĆ

Cele strategii Lizbońskiej: wzrost ekonomiczno-gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, ochrona
środowiska, wyzwania socjalne: walka z ubóstwem, poprawa zdrowia i jakości życia …

TRMEW

DZIĘKUJĘ

