Potencjał rozwoju nowych małych elektrowni wodnych do roku 2020

Przedmiot i cel analizy
Niniejsza analiza przedstawia możliwości uruchamiania nowych mocy wytwórczych w małych
elektrowniach wodnych (MEW) o mocy zainstalowanej do 1 MW w perspektywie roku 2020. Analiza
została przygotowana w celu oszacowania wolumenu energii, jaki może być przedmiotem aukcji dla
nowych instalacji o mocy do 1 MW wykorzystujących hydroenergię do produkcji energii elektrycznej
w latach 2017-2020.

Metodologia
Opracowując analizę sięgnięto po metodę szacunkową, zastosowaną w dwóch wariantach: (1)
wariant, w którym założono, że tempo uruchamiania nowych mocy wytwórczych w instalacjach MEW
w analizowanym okresie lat 2017-2020 będzie podobne do tempa rozwoju tych instalacji w okresie
sprzyjającej koniunktury w poprzednich latach (2008-2012); (2) wariant polegający na zestawieniu
informacji na temat rozpoczętych postępowaniach administracyjnych dotyczących realizacji
projektów hydroenergetycznych, które według przewidywań powinny zostać ukończone w latach
2017-2020.

Wynik analizy
Porównanie wyników obu zestawień pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat potencjału
rozwojowego małych elektrowni wodnych o mocy do 1 MW do roku 2020. Podstawowym wynikiem
przeprowadzonej analizy są rekomendacje w zakresie wolumenu energii, jaki powinien być
przedmiotem aukcji dla tych instalacji w latach 2017-2020.

1. Oszacowanie możliwości uruchamiania nowych mocy wytwórczych na podstawie danych z lat
ubiegłych.
Lata 2008-2012 to okres sprzyjających warunków finansowych dla funkcjonowania odnawialnych
źródeł energii w Polsce. W związku ze wzrostem cen praw majątkowych do poziomu gwarantującego
zwrot z inwestycji oraz perspektywę utrzymania jednostek wytwórczych MEW w długim terminie, w
okresie tym można obserwować regularny przyrost liczby nowych instalacji tego typu. Z danych
Agencji Rynku Energii, uwzględnionych w bazie danych „HYDI” na temat mocy zainstalowanej i
generacji energii w małych elektrowniach wodnych na przestrzeni lat 2007-20141 wynika, że w
okresie dobrej koniunktury każdego roku powstawało 15-17 nowych obiektów MEW (do 1 MW), co
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przekładało się na coroczny przyrost mocy instalacji hydroenergetycznych w tym przedziale o 4-5
MW. W wyniku uruchamiania nowych mocy wytwórczych, co roku wolumen energii produkowanej w
małych elektrowniach wodnych o mocy do 1 MW wzrastał nawet o 10-16 GWh. Podobne wnioski
można wyciągnąć na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki. Dane dotyczące rozwoju MEW
w latach 2007-2014 przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela 1: Rozwój elektrowni wodnych w latach 2007-2014 w kontekście zmian cen praw majątkowych.

Źródło danych: opracowanie własne TRMEW na podstawie bazy danych HYDI i danych URE.

Można przyjąć, że gdyby w najbliższych latach przyjęty w ustawie o odnawialnych źródłach energii
system wsparcia działał stabilnie i oferował inwestorom wystarczająco dobre warunki finansowe,
tempo przyrostu nowych mocy wytwórczych byłoby takie samo jak w okresie dobrej koniunktury w
latach poprzednich. Zakładany scenariusz został przedstawiony w tabeli nr 2 i oznaczałby do roku
2020 łączny przyrost mocy wytwórczych w małych elektrowniach wodnych o mocy do 1 MW na
poziomie 19 MW oraz wzrost łącznej rocznej produkcji w tych obiektach o 58 GWh.
Tabela 2: Prognozowany przyrost liczby elektrowni wodnych o mocy do 1 MW w latach 2017-2020 na podstawie
szacynków z lat poprzednich.

Źródło: Opracowanie własne TRMEW
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2. Oszacowanie możliwości uruchamiania nowych mocy wytwórczych na podstawie informacji o
rozpoczętych postępowaniach administracyjnych dotyczących realizacji projektów
hydroenergetycznych
Na podstawie dostępnych publicznie danych o postępowaniach administracyjnych dokonano
zestawienia projektów polegających na budowie elektrowni wodnej, dla których w 2014 roku toczyły
się postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia2. Decyzja środowiskowa jest pierwszą i obligatoryjną decyzją
administracyjną, jaką należy uzyskać dla inwestycji polegającej na budowie małej elektrowni wodnej.
Wiąże się ona z poniesieniem przez inwestora istotnych nakładów finansowych związanych z
przygotowaniem raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, można więc zakładać wolę
kontynuowania przygotowania inwestycji do realizacji przez inwestora po zakończeniu etapu
procedury środowiskowej. Przyjmując, że czas uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń na
realizację inwestycji polegającej na budowie MEW wynosi od roku do 4 lat3, a czas budowy od roku
do dwóch, można przewidywać, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że projekty dla których w
roku 2014 toczyły się postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej mogą przystąpić do
aukcji w latach 2017-2020 i zostać zrealizowane do roku 2020.
Z zestawienia wynika, że w 2014 roku łącznie złożono wnioski na 82 projekty elektrowni wodnych o
mocy instalacji nie przekraczającej 10 MW. Łączna moc planowanych elektrowni wyniosła 30,2 MW,
a zakładana produkcja 134 GWh/rok. Wyłączając projekty o mocy powyżej 1 MW, z zestawienia
wynika, że o wydanie decyzji środowiskowej w 2014 ubiegało się 75 inwestycji. Łączna moc
zainstalowana MEW w zgłoszonych projektach wynosiła 17,5 MW, a planowana roczna produkcja
energii z tych instalacji około 78 GWh. Dane zestawiono w tabeli nr 3.
Tabela 3: Prognozowany wzrost liczby elektrowni wodny w latach 2017-2020 w oparciu o rozpoczęte postępowania
administracyjne w 2014 roku.

Źródło: Opracowanie własne TRMEW na podstawie danych o wszczętych postępowaniach.
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Opracowanie własne TRMEW na podstawie danych publikowanych przez organy administracji państwowej o
toczących się postępowaniach
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Analizując możliwości uruchamiania nowych mocy wytwórczych w elektrowniach wodnych w oparciu
o informację na temat wszczętych postępowań administracyjnych należy zaznaczyć, że szacunki te
nie obejmują projektów będących w budowie. W przypadku obiektów do 1 MW będą to nieliczne
instalacje, których liczba jest trudna do oszacowania, natomiast w zakresie instalacji o mocy powyżej
1 MW obok projektów wymienionych w tabeli 3 do inwestycji, jakie mogą być zrealizowane do 2020
roku należałoby dodać największe projekty w budowie, tj. EW Malczyce (9 MW, 48,9 GWh/rok) i EW
Świnna Poręba (4,520 MW, 18,3 GWh/rok). Natomiast do instalacji z zakresu mocy powyżej 10 MW
planowanych do realizacji w najbliższych latach należałoby rozważyć uwzględnienie budowy drugiego
stopnia na Wiśle z elektrownią wodną w miejscowości Siarzewo (80 MW, 400 GWh/rok).

Podsumowanie i wnioski
Wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie porównania dwóch wariantów oszacowania
potencjału rozwoju małych elektrowni wodnych do roku 2020 są zbliżone. Według szacunków na
podstawie danych z lat ubiegłych można przyjmować, że do końca analizowanego okresu powstanie
75 MEW o mocy do 1 MW, a według danych o toczących się postępowaniach 66 obiektów. Według
uśrednionych szacunków w najbliższych latach rocznie powinno przybywać od 4 do 5 MW nowych
mocy wytwórczych w elektrowniach wodnych o mocy do 1 MW, a powstające instalacje powinny
przyczynić się do wzrostu ilości energii pochodzącej z MEW o 12-19 GWh rocznie.
Można ponadto przyjąć, że w miarę stabilizowania się warunków prawnych i finansowych dla
funkcjonowania odnawialnych źródeł energii, po pierwszych latach działania systemu aukcyjnego, ze
względu na łatwiejszy dostęp do kredytowania inwestycji realizowanych w systemie aukcji w
porównaniu z inwestycjami realizowanymi w systemie certyfikatów (gwarancja przychodów
potwierdzona 15-letnim kontraktem cenowym), w latach 2019-2020 nastąpi dynamiczny przyrost
liczby realizowanych inwestycji. Dlatego dane oszacowane dla tych lat zdecydowano się odpowiednio
powiększyć w finalnej prognozie.
Ostatecznie można więc prognozować, że w latach 2017-2018 powinno przybywać od 4 do 5 MW
nowych mocy wytwórczych, a w latach 2019-2020 można się spodziewać przyspieszenia przyrostu
mocy, który mógłby wynieść odpowiednio 10 i 15 MW. W pierwszych dwóch latach badanego okresu
powstające instalacje powinny przyczynić się do wzrostu ilości energii pochodzącej z MEW o 12-19
GWh/rok, a w kolejnych dwóch latach przyrost wolumenu produkowanej energii mógłby wynosić 38 i
57 GWh. Według finalnej prognozy, do końca analizowanego okresu powstanie około 129 MEW o
mocy do 1 MW. Przyrost mocy z tych instalacji miałby wynieść około 34 MW, a ich łączny potencjał
produkcyjny 126 GWh/rok. Prognozę przedstawia tabela nr 4.
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Tabela 4: Uśrednione wyniki szacunków przeprowadzonych w wariancie 1 i 2 z uwzględnieniem dynamiki przyrostu
inwestycji w latach 2019-2020 wraz z rekomendowanym wolumenem energii w aukcjach w latach 2017-2020.

Źródło: Opracowanie własne TRMEW

Na podstawie powyższych prognozowanych danych rekomendowany wolumen energii, jaki może
być przedmiotem aukcji dla nowych instalacji o mocy do 1 MW wykorzystujących hydroenergię do
produkcji energii elektrycznej wynosi 180 000 MWh w roku 2017, 285 000 MWh w roku 2018 oraz
570 000 MWh i 855 000 MWh w aukcjach przeprowadzanych odpowiednio w roku 2019 i 2020.
Rekomendowany wolumen dla aukcji odpowiada 100 procentom potencjału produkcyjnego i 15letniemu okresowi wsparcia.

Opracowanie:
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
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