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Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju*
Kierunek interwencji: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju

*projekt z 1 sierpnia 2016

Nowelizacja ustawy o OZE
Niespełnione postulaty TRMEW, m.in.:
• mechanizmy naprawcze na rynku zielonych certyfikatów,
• wydzielenie odrębnych certyfikatów dla MEW (na wzór błękitnych
certyfikatów dla biogazowni rolniczych),
• likwidacja kar za niewytworzenie energii,
• wprowadzenie taryf feed-in dla niewielkich instalacji,
• dopasowanie okresu wsparcia do cyklu życia instalacji,
• zmiana martwych w kontekście hydroenergetyki przepisów o modernizacji,
• …

Zielone certyfikaty
• 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 PM = 35,88 zł/MWh*

*OZEX_A z dnia 13 października 2016 r.

Przychody i koszty MEW <500 kW w przeliczeniu na 1 MWh
Moc MEW
Średni koszt wyprodukowania 1 MWh
Przychody z 1 MWh, w tym:

do 500 kW

300,00 zł
207,02 zł

225,00 zł
207,02 zł

2

2

- ze świadectw

35,88 zł

- ze sprzedaży energii

171,14 zł

171,14 zł

-92,98 zł

-17,98 zł

Zysk/strata z 1 MWh
1

1

do 120 kW

3

35,88 zł

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 (OZEX_A z dnia 13 października 2016 r.)
3
Aktualna cena energii dla OZE ogłaszana przez Prezesa URE (II kwartał 2016 r.)

Konsekwencje spadku cen certyfikatów
Przy obecnej cenie zielonych certyfikatów niemożliwe
jest utrzymanie większości MEW w średnim, ani tym
bardziej długim horyzoncie czasowym.
Brak ochrony zrealizowanych już inwestycji z pewnością
przełoży się na wstrzymanie przez inwestorów decyzji o
realizacji kolejnych przedsięwzięć.

System aukcyjny – ryzyka dla małych wytwórców
Kara za niewytworzenie energii w ilości zawartej w ofercie aukcyjnej
Nie podlegają ograniczeniu nawet w przypadkach, gdy brak wytworzenia energii
wynika z okoliczności niezawinionych przez wytwórcę i od niego niezależnych.
Art. 168. Karze pieniężnej podlega ten, kto:
(15) nie wytworzył energii, o której mowa w art. 72, w ilości większej lub równej 85%
ilości określonej w ofercie wytwórcy, który wygrał aukcję, w okresach rozliczeniowych
<3 letnich>.
Wysokość kary pieniężnej wymierzanej oblicza się wg wzoru:

KO = 0,5 × [CA × (EOA − EWA)]
gdzie:
KO – wysokość kary,
CA – cenę zakupu,
EOA – ilość energii jaką wytwórca zobowiązał się wytworzyć po zakończeniu aukcji, w okresie rozliczeniowym,
EWA – ilość wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie rozliczeniowym

System aukcyjny – ryzyka dla małych wytwórców
Kara za nieuzyskanie stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej
•
•
•

Dotyczy dedykowanego hydroenergetyce koszyka dla instalacji o stopniu
wykorzystania mocy większym niż 3504 MWh/MW/rok, w których emisja CO2 jest
nie większa niż 100 kg/MWh.
Odstąpienie tylko w ekstremalnych sytuacjach (stan klęski żywiołowej, wojna…)
Sankcją za nieuzyskanie zadeklarowanego stopnia mocy zainstalowanej jest
niezwykle ostra – zwrot całej otrzymanej pomocy publicznej.

Art.83 ust. 3a.
Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, którego oferta wygrała aukcję (…), a
który nie uzyskał stopnia wykorzystania zainstalowanej mocy elektrycznej (…)w okresie w którym
przysługiwało mu wsparcie, jest obowiązany do zwrotu operatorowi rozliczeń (…) pomocy publicznej
uzyskanej w drodze aukcji, w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej
w danej instalacji odnawialnego źródła energii.

System aukcyjny – ryzyka dla małych wytwórców
•

Odstąpienie od zabezpieczenia obowiązkowej puli energii (25%) w aukcjach
dla instalacji o mocy do 1 MW i „ręczne” wyznaczanie puli energii w tych
aukcjach przez Ministra Energii. Oznacza to ostrą rywalizację cenowa w koszyku
dla małych przedsiębiorców.

•

Brak gwarancji, że w kolejnych latach pojawi się odpowiedni wolumen energii
w aukcjach dla MEW (tj. dla instalacji, w których emisja CO2 jest nie większa niż
100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej
większym niż 3504 MWh/MW/rok). Proces uzyskiwania pozwoleń na realizację
inwestycji jest długotrwały i kosztowny, tymczasem może się okazać, że po jego
zakończeniu decyzja o przeprowadzeniu odpowiedniej aukcji nie zapadnie.

•

Ryzyko przekroczenia maksymalnej wartości pomocy publicznej i problemy z
wliczeniem wartości uzyskanej pomocy publicznej.

System aukcyjny – ryzyka dla małych wytwórców
Projekt rozporządzenia Ministra Energii
w sprawie szczegółowego sposobu obliczania
wartości pomocy publicznej
dla wytwórców energii elektrycznej z OZE
(projekt z dnia 26 września 2016 r.).

Fragment uzasadnienia:

Łączną wartość pomocy publicznej otrzymaną
przez wytwórcę (…) można obliczyć na podstawie
uproszczonego wzoru na SWP z § 3:

Rok 2020
•

Zakończenie możliwości korzystania z instrumentów
wsparcia przez MEW uruchomione przed 2005 rokiem
(około 350 z 750 obiektów)

•

Kolejne lata to stopniowe wychodzenie z systemu
wsparcia przez kolejnych wytwórców energii w MEW.

www.trmew.pl

Sprzedaż energii z MEW na skalę lokalną
Nasza branża od dawna domaga się stworzenia wytwórcom energii w
małych, rozproszonych źródłach warunków do sprzedaży energii
elektrycznej bezpośrednio do lokalnych odbiorców końcowych, w
sytuacji gdy zapotrzebowanie na energię odbiorcy/-ów jest zbliżone do
potencjału produkcyjnego źródła.

-

Sprzedaż „za płot”
Sprzedaż lokalna w ramach gminy, rzeki, powiatu…

Potrzeba stworzenia warunków swobodnej sprzedaży energii odbiorcom
końcowym przez producentów energii w małych rozproszonych źródłach na skalę
lokalną z wykorzystaniem linii bezpośredniej
lub linii niskiego napięcia.
www.trmew.pl

Sprzedaż energii z MEW na skalę lokalną
Dlaczego?
• Naturalnym przeznaczeniem małych, rozproszonych źródeł OZE jest
wytwarzanie i zużywanie wytworzonej energii w skali lokalnej.

• Takie rozwiązania umożliwiają utrzymanie małych OZE bez konieczności
uzyskiwania wsparcia i tanią energię dla odbiorcy końcowego.
• Rozwiązanie zgodne z Dyrektywą 2009/72/WE dotycząca wspólnych zasad
rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Dyrektywa stwarza korzystne
zasady dla małych, rozproszonych źródeł OZE wytwarzających energię w skali
lokalnej, która jest lokalnie wykorzystywana przez odbiorców.
www.trmew.pl

Czy klastry i spółdzielnie są rozwiązaniem?
Nowelizacja ustawy o OZE wprowadzając pojęcia klastrów i spółdzielni
energetycznych sygnalizuje rozwiązania, których celem wydaje się być
lokalne zagospodarowanie wytwarzanej energii.
Jednak określone w ustawie zasady funkcjonowania tych podmiotów są
bardzo ogólnikowe i wymagają doprecyzowania w ustawie lub na
poziomie rozporządzeń.
Co na pewno trzeba uzupełnić?
Doprecyzowania wymaga z pewnością obszar współpracy i zasad rozliczeń
wytwórców i odbiorców energii będących członkami klastrów/spółdzielni z
operatorami sieci.
www.trmew.pl

Jak wspierać rozwój MEW?
– powrót do postulatów TRMEW
Rozwój nowych instalacji
1. System taryf feed-in dla instalacji o mocy poniżej 500 kW;
2. System taryf feed-in premium dla instalacji o mocy poniżej 1 MW;
3. System aukcyjny dla instalacji o mocy od 1 MW (z uwzględnieniem poprawek).
Rozwój poprzez modernizację istniejących MEW
Wprowadzenie zasady uznania instalacji za nową w przypadku kapitalnego remontu/
odbudowy/ całkowitej przebudowy.
Utrzymanie w eksploatacji istniejących MEW
Mechanizmy naprawcze na rynku certyfikatów/aukcje wydobywcze
Stworzenie warunków sprzedaży energii elektrycznej do lokalnych odbiorców
końcowych.
www.trmew.pl

Jak to robią inni - Niemcy
Rodzaj wsparcia dla MEW

Taryfy feed-in
(aukcje wyłącznie wiatr i PV)

Poziom wsparcia dla MEW

MEW do 500 kW - 12,45 centa/kWh (535 zł/MWh)

Okres wsparcia dla MEW

20 lat

Modernizacja MEW

ekologiczna = taryfa 9,67 ct/kwh (415 zł/MWh)
ekologiczna + najwyższa efektywność w zakresie produkcji =
taryfa dla nowych instalacji

Wsparcie eksploatacyjne

Bezterminowa taryfa po zakończeniu okresu wsparcia
MEW do 500 kW = 7,67 ct/kWh (329 zł/MWh)

Sumowanie pomocy
publicznej

Pomocy publicznej otrzymanej w poprzednich okresach
wsparcia nie sumuje się.

(powyżej 500 kW stawki stopniowo maleją)

www.trmew.pl

Nowe Prawo wodne – opłaty za wodę
Projekt w wersji opublikowanej na stronach RCL 13.10.2016
Art. 269 ust. 4
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.
Art. 273
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

Nowe Prawo wodne – udostępnianie piętrzeń
Art. 264 ust. 7
Rozporządzenia nieruchomościami niebędącymi mieniem, o którym mowa w art.
260 ust. 1 [grunty pod wodami], dokonuje się w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
1) następuje na rzecz podmiotu władającego istniejącą infrastrukturą
wybudowaną na nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
2) następuje na rzecz organów administracji rządowej albo jednostek samorządu
terytorialnego realizujących zadania wynikające z przepisów ustawy lub
przepisów odrębnych;
3) następuje w związku z wykonaniem lub eksploatacją urządzenia wodnego,
jeżeli wydano pozwolenie wodnoprawne;
(…)

www.trmew.pl

Rozwiązanie proponowane przez TRMEW
√

warunkiem oddania w użytkowanie urządzeń wodnych powinno być
posiadanie przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego (zasada
obowiązująca w obecnym stanie prawnym w stosunku do oddawania w
użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi);

X

stawka opłat z góry określona;

X

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

www.trmew.pl

Nowe Prawo wodne – inne problemy
•

możliwość nadużywania przez Wody Polskie
dominującej pozycji

•

zawężenie składu zespołów opiniodawczodoradczych działających w regionach wodnych do
przedstawicieli administracji państwowej i
samorządu terytorialnego

www.trmew.pl

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

ustabilizowania warunków prawnych i finansowych
funkcjonowania branży MEW;

•

złagodzenia, uszczegółowienia i poprawienia części zapisów obu
omawianych ustaw oraz wprowadzania w sposób bardzo
przemyślany wynikających z nich rozporządzeń wykonawczych;

•

podjęcia pilnych działań, które zdążą zapobiec degradacji ponad
700 istniejących MEW stojących w obliczu bankructwa.
www.trmew.pl

Dziękuję za uwagę
Ewa Malicka
ewa.malicka@trmew.pl
TRMEW
ul. Królowej Jadwigi 1
86-300 Grudziądz
telefon: +48 56 46 49 644
fax: +48 56 46 49 643
e-mail: biuro@trmew.pl

www.trmew.pl

