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Wykorzystanie istniejących
budowli piętrzących na cele
hydroenergetyczne

www.trmew.pl

Liczba i moc elektrowni wodnych w Polsce
Rodzaj

Liczba (szt.)

Moc (MW)

elektrownia wodna przepływowa do 0,3 MW

579

44,811

elektrownia wodna przepływowa do 1 MW

98

61,284

elektrownia wodna przepływowa do 5 MW

63

151,769

elektrownia wodna przepływowa do 10 MW

5

38,466

elektrownia wodna przepływowa powyżej 10 MW 7

310,964

elektrownia wodna szczytowo-pompowych lub
przepływowych z członem pompowym

3

382,680

Razem

755

989,974

Źródło: URE, data aktualizacji danych: 30.09.2016
www.trmew.pl

Struktura własności elektrowni wodnych
Do1 MW - 674 MEW należące do:
•
•

632 prywatni przedsiębiorcy (małe i mikroprzedsiębiorstwa)
42 koncerny energetyczne i administracja wodna

Powyżej1 MW – 78 elektrowni wodnych, w tym:
•
•

60 koncerny energetyczne i administracja wodna
18 prywatni przedsiębiorcy (małe i mikroprzedsiębiorstwa)

Źródło: opracowanie TRMEW na podstawie danych URE

www.trmew.pl

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Projekt strategiczny:
”Zwiększenie wykorzystania i rozwój hydroenergetyki poprzez
eliminację barier administracyjnych w obszarze inwestycji w
zakresie hydroenergetyki, rozwoju przemysłu wytwarzającego
urządzenia
na
potrzeby
energetyki
wodnej
oraz
zagospodarowania lub odbudowy istniejących piętrzeń będących
własnością Skarbu Państwa na potrzeby wytwarzania energii
elektrycznej”.

www.trmew.pl

Cele w Krajowym Planie Działań

Źródło: Ministerstwo Energii
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Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego

www.trmew.pl

Potencjał hydroenergetyczny polskich rzek
Potencjał teoretyczny

25 TWh/rok

Potencjał techniczny

13,7 TWh/rok

Potencjał wykorzystywany

2,366 TWh/rok

(Produkcja roczna znormalizowana w elektrowniach wodnych)

Ponad 80 % potencjału technicznego
pozostaje niewykorzystane.
8 tysięcy lokalizacji MEW
na mapach RESTOR Hydro i Geoportalu KZGW
www.trmew.pl

Obiekty piętrzące – inwentaryzacja KZGW

http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/

Obiekty piętrzące – inwentaryzacja KZGW
Około 14 tysięcy zinwentaryzowanych piętrzeń
Dane o obiektach
•
•
•
•
•
•
•

nazwa cieku,
nazwa obszaru dorzecza, regionu wodnego, kod JCWP,
wysokość piętrzenia,
lokalizacja wg podziału administracyjnego,
właściciel,
informacja czy obiekt wykorzystywany jest obecnie do celów
energetycznych,
informacja o przepławce.
www.trmew.pl

Obiekty piętrzące – inwentaryzacja KZGW

Obiekty piętrzące będące własnością Skarbu Państwa, zinwentaryzowane przez
KZGW (wysokość budowli powyżej 0,7 m)*

14 420

MEW przy zinwentaryzowanych obiektach*

651

Stopień wykorzystania hydroenergetycznego zinwentaryzowanych obiektów
piętrzących

4,5%

*źródło: Prezentacja pt. Inwentaryzacja stopni piętrzących, M. Kowalczyk, KZGW, Konferencja Dziś i jutro energetyki wodnej w
Polsce i UE, Renexpo, Warszawa, 18.10.2012.
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Mapa RESTOR Hydro
8 tysięcy potencjalnych lokalizacji MEW

http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map

Mapa RESTOR Hydro
8 tysięcy potencjalnych lokalizacji MEW
Dane o obiektach
• szacowany średni przepływ,
• szacowana wysokość spadu,
• szacunkowa moc instalowana obiektu,
• historyczne przeznaczenie,
• obecny stan techniczny,
• informacje o ograniczeniach związanych z ochroną środowiska,
• informacje o ograniczeniach związanych z ochroną obiektów
zabytkowych,
• odległość od sieci energetycznej.
www.trmew.pl

Mapa RESTOR Hydro
8 tysięcy potencjalnych lokalizacji MEW

http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map

Połączone bazy danych
Połączenie wyników projektu RESTOR Hydro i inwentaryzacji KZGW
Liczba obiektów w bazie KZGW przed
połączeniem danych - 13 474

Liczba obiektów w bazie KZGW po połączeniu i
weryfikacji danych - 16 000

www.trmew.pl

Połączone bazy danych - wyniki
Liczba obiektów piętrzących
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•ponad 8,2 tysiąca lokalizacji z przepływem większym niż 0,3 m3/s
•ponad 3,5 tysiąca lokalizacji z przepływem od 1 do 10 m3/s,
•blisko 500 lokalizacji z przepływem od 10 do 100 m3/s

Dlaczego warto wspierać rozwój MEW?
Polska branża i majątek pokoleń
• MEW to majątek wypracowany przez
pokolenia;
• przedsiębiorstwa rodzinne;
• polskie urządzenia/polscy inwestorzy;
• rozwój obszarów wiejskich;
• tworzenie miejsc pracy i wypoczynku;

Energia bardzo dobrej jakości
• stabilna, przewidywalna i sterowalna
generacja energii elektrycznej;
• poprawa parametrów sieci
elektroenergetycznej;
• magazynowanie energii;

Nieodzowny element gospodarki wodnej
• retencja wody: przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi;
• odbudowa i utrzymywanie zdegradowanej infrastruktury wodnej: korzyści dla Skarbu
Państwa (redukcja kosztów utrzymania rzek i opłaty dla SP)
• gospodarcze wykorzystanie rzek: rozwój dróg wodnych, zagospodarowanie obszarów
nadrzecznych, turystyka wodna;
www.trmew.pl

Korzyści z wykorzystywania istniejących piętrzeń
• produkcja energii z OZE przy ograniczeniu do minimum wpływu
inwestycji na środowisko;
• ograniczenie kosztów związanych z budową;

• korzyści dla Skarbu Państwa:
+ redukcja kosztów utrzymania rzek i stopni wodnych,
+ przychody od operatorów MEW z tytułu dzierżawy jazów i opłat za
korzystanie z gruntów pokrytych wodami.

Co zatem wstrzymuje rozwój MEW?
www.trmew.pl

Brak ochrony zrealizowanych inwestycji
• Decyzja o „wygaszaniu” systemu zielonych certyfikatów;
• Brak mechanizmów naprawczych;
• Decyzja o obniżeniu w 2017 roku obowiązkowego udziału
energii z umorzonych świadectw do 15,40%.

Cena Zielonych Certfikatów = 37,74 zł/MWh*

* PMOZE i POMOZE_A* marzec 2017

Sytuacja finansowa MEW
pozostających w systemie certyfikatów
Moc MEW
Średni koszt wyprodukowania 1 MWh
Przychody z 1 MWh, w tym:

do 500 kW

300,00 zł
209,26 zł

225,00 zł
209,26 zł

2

37,74 zł

- ze sprzedaży energii

171,52 zł

171,52 zł

-90,74 zł

-15,74 zł

3

37,74 zł

2

- ze świadectw

Strata z wyprodukowania 1 MWh
1

1

do 120 kW

3

Dane z Raportu Avanta Auditors and Advisors z dnia 19 października 2012 r. dotyczącego
wybranych konsekwencji projektowanych zmian regulacji prawnych w funkcjonowaniu małych
elektrowni wodnych. Podane koszty nie uwzględniają kosztów amortyzacji inwestycji oraz obsługi
kapitału obcego, a także kosztów bilansowania handlowego.
2
Aktualna cena świadectw pochodzenia (PMOZE i POMOZE_A* marzec 2017)
3
Aktualna cena energii dla OZE ogłaszana przez Prezesa URE

Sytuacja finansowa MEW
pozostających w systemie certyfikatów
•

Przy obecnej cenie zielonych certyfikatów niemożliwe jest utrzymanie
większości MEW.

•

Brak rentowności zrealizowanych już inwestycji prowadzi do:
•

degradacji istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej i braku
możliwości realizowania obowiązków MEW wynikających z
pozwoleń wodnoprawnych;

•

wstrzymywania przez inwestorów decyzji o realizacji nowych
przedsięwzięć.

Doświadczenia z aukcji dla MEW
Niska frekwencja
Potencjalni uczestnicy aukcji (MEW do 1 MW):
Złożone oferty:
Wolumen przewidziany do sprzedaży:
Wolumen zakontraktowany:

677 MEW
49 MEW (7 %)
1 306 870 MWh
416 553 MWh (32 %)

Główne przyczyny małej liczby złożonych ofert:
1. Problemy techniczne IPA
2. Brak koszyka „hydroenergia”
3. Dyskryminacja cenowa migrujących instalacji

Jak utrzymać i rozwijać MEW?
Utrzymanie w eksploatacji istniejących MEW w ramach systemu wsparcia
Taryfy FIT dla instalacji do 500 kW I FIP do 1 MW
Aukcje migracyjne (koszyk dla elektrowni wodnych)
Rozwój nowych MEW
Taryfy FIT dla instalacji do 500 kW i FIP do 1 MW
Aukcje dla nowych instalacji (koszyk dla elektrowni wodnych)
Utrzymanie w eksploatacji istniejących MEW po zakończeniu okresu wsparcia (od 2020
roku)
1. Kapitalny remont/odbudowa/przebudowa i uznanie instalacji za nową;
2. Sprzedaż bezpośrednia energii do odbiorców końcowych:
• własne linie (sprzedaż sąsiedzka);
• specjalne taryfy dystrybucyjne przy sprzedaży lokalnej;
• klastry/spółdzielnie.
3. Zwrot kosztów za usługi wodne świadczone przez MEW.

Nowe Prawo wodne – opłaty za wodę
Opłatę za pobór wód do celów elektrowni wodnych ponosi się wyłącznie za ilość energii
elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej z wykorzystaniem wody
pobranej zwrotnie, rozumianej jako woda, która została pobrana, wykorzystana, a
następnie odprowadzona w tej samej ilości i niepogorszonej jakości oraz za pobór wody
technologicznej nieprzeznaczonej wprost do produkcji energii elektrycznej.
Górne jednostkowe stawki opłat za usługi wodne (…) wynoszą:
3) za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranej wody w ramach
pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego:
a) do celów elektrowni wodnych - 1,24 zł za 1 MWh wyprodukowanej energii
elektrycznej w obiekcie energetyki wodnej za pobór wód oraz 1,05 zł za pobór 1 m3
wody technologicznej nieprzeznaczonej wprost do produkcji energii elektrycznej.
www.trmew.pl

Nowe Prawo wodne – opłaty za wodę
Branża MEW zajmuje zdecydowanie negatywne stanowisko w stosunku do decyzji o
wprowadzeniu opłaty za pobór wody do celów elektrowni wodnych, gdyż:
•

pobór wody w elektrowniach wodnych jest poborem całkowicie zwrotnym, a woda
zwracana jest w lepszym stanie (natleniona i pozbawiona śmieci).

•

energetyka wodna ponosi już szereg opłat i kosztów związanych z gospodarką
wodną (opłaty za grunty pod wodami, opłaty za użytkowanie urządzeń piętrzących,
koszty utrzymania fragmentów cieków).

•

w aktualnej katastrofalnej sytuacji finansowej branży każde dodatkowe obciążenie
może powodować konieczność podjęcia decyzji o likwidacji elektrowni.
www.trmew.pl

Udostępnianie budowli piętrzących
na cele hydroenergetyki – stan aktualny
•

konkursy ofert - np. wojewódzkie zarządy melioracji i
urządzeń wodnych;

•

całkowite wstrzymanie możliwość udostępniania obiektów
– część RZGW;

•

wstępne zgody na użytkowanie budowli wydawane
wnioskującym inwestorom – część RZGW;

www.trmew.pl

Udostępnianie budowli piętrzących
Konkursy ofert - przykłady
Lokalizacja: Jaz Złotoria, rzeka Narew km 288+800, (woj. podlaskie)
Termin I konkursu: 3 stycznia 2012
Podmiot udostępniający: WZMiUW Białystok
Kryterium wyboru oferty: 100% cena
Wybrana oferta: Opłata roczna w wysokości 44 % wartości
wyprodukowanej w ciągu roku energii elektrycznej.
Realizacja projektu?: Do lipca 2014 roku nie złożono wniosku o
wydanie decyzji środowiskowej. W formularzu ofertowym zobowiązanie
do uruchomienia MEW w ciągu 3 lat od daty podpisania umowy.
Termin II konkursu: 15 lipca 2014
Wynik II konkursu: Opłata roczna w wysokości 58 % wartości
wyprodukowanej w ciągu roku energii elektrycznej
www.trmew.pl

Udostępnianie budowli piętrzących w
projekcie nowego Prawa wodnego
Udostępnianie w drodze przetargów, przy czym wprowadzono od
tej zasady pewne wyjątki, umożliwiając oddawanie obiektów w
użytkowanie również w drodze bezprzetargowej m.in. w
przypadku, gdy:
• następuje na rzecz podmiotu władającego istniejącą infrastrukturą,
lub
• w związku z wykonaniem lub eksploatacją urządzenia wodnego, na
które wydano pozwolenie wodnoprawne.
Zapisy te stanowią częściowe wypełnienie postulatów wnoszonych od
dawna przez branżę MEW, jednak ze względu na swój dość ogólny
charakter trudno stwierdzić czy spełnią oczekiwania inwestorów i pozwolą
w większym stopniu zagospodarować niewykorzystany potencjał
hydroenergetyczny ponad 8 tysięcy istniejących stopni wodnych.
www.trmew.pl

Rozwiązanie proponowane przez TRMEW

•

stawka opłat z góry określona;

•

umowa regulująca kwestię zwolnienia z opłat do czasu zwrotu
nakładów inwestycyjnych poniesionych na poprawę stanu
technicznego budowli piętrzącej.

www.trmew.pl

Inne bariery - zapisy RPO
Zapisy większości Regionalnych Programów Operacyjnych:
„Współfinansowane będą tylko projekty niemające negatywnego
wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, które znajdują się
na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy
Odry i Wisły.”
„W zakresie energetyki wodnej współfinansowane będą projekty
wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w
hydroelektrownie”
„Interwencje realizowane w ramach celu tematycznego [Efektywna i
zielona energia] powinny wynikać z przygotowanych przez samorządy
planów gospodarki niskoemisyjnej”.
www.trmew.pl

Wnioski
Planowany w SOR rozwój MEW będzie możliwy pod warunkiem:
•

ustabilizowania warunków prawnych i finansowych
funkcjonowania branży MEW;

•

uszczegółowienia części zapisów ustawy Prawo wodne w części
dotyczącej udostępniania obiektów piętrzących

www.trmew.pl

Dziękuję za uwagę
Ewa Malicka
ewa.malicka@trmew.pl
KONTAKT
TRMEW
ul. Królowej Jadwigi 1
86-300 Grudziądz
telefon: +48 (056) 46 49 644
fax: +48 (056) 46 49 643
e-mail: biuro@trmew.pl
www.trmew.pl

