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Jedna z najistotniejszych przeszkód w rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
jest brak mechanizmów finansowych wspierajacych ten rozwój. Niemiecki model
pomocy w rozwoju Odnawialnych Zródel Energii (OZE), obejmujacy zarówno z góry
okreslona cene za jednostke produkowanej z OZE energii elektrycznej, jak i pewnosc
dlugotrwalego jej odbioru przez Spólki Dystrybucyjne , zdaje sie nie miec duzych
szans na wprowadzenie w warunkach Polski – przynajmniej w krótkim okresie czasu.
Lansowane w ostatnich miesiacach, rzadowe projekty zniesienia kontraktów
dlugoterminowych (KDT) na zakup energii konwencjonalnej, zbiezne sa
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konsekwentnie prowadzona przez Urzad Regulacji Energetyki (URE) polityka
energetyczna Polski w zakresie wprowadzenia konkurencyjnosci na rynku energii.
Likwidacja KDT zas, przy jednoczesnym wprowadzeniu ich odpowiednika dla rynku
energii z OZE, z pewnoscia wprowadzilaby wiele emocji na rynku, w którym ponad
95% energii pochodzi z paliw kopalnych…
Wprowadzenie takich przywilejów dla jednego, postrzeganego jako slabego i
niezorganizowanego segmentu rynku energetycznego, na pewno odebrana bylaby
jako dyskryminacja, która w warunkach tzw. wolnosci gospodarczej skutkowac
moglaby wieloma nieprzewidzianymi ruchami zarówno spolecznymi (górnictwo), jak i
podejmowanymi pod ich ciezarem krokami legislacyjnymi.
Wydaje sie, ze nawet przystapienie Polski do Unii Europejskiej oraz nalozona
przez nia dyrektywa nr 2001/77/EC, w kontekscie swobodnego ksztaltowania polityki
energetycznej Panstw czlonkowskich, moze nie przyniesc spodziewanego przez
producentów energii z OZE rezultatu.
„Perelki” energetyki wiatrowej, jako mocowo najistotniejszej dla krajowego
bilansu energetycznego, w postaci duzych parków wiatrowych, zdaja sie w
przedstawionym swietle byc jedynie mglistymi checiami Inwestorów, którzy bez
zapewnienia zwrotu poniesionych nakladów, raczej nie sa sklonni do faktycznego
realizowania inwestycji typu Zagórze (15x2MW).
Dotychczasowy
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spowodowal, ze wielu dotychczasowych wlascicieli turbin wiatrowych, majac tam
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przyjazny dla tej galezi energetyki klimat finansowy, zdecydowalo sie na tzw.
repowering istniejacych urzadzen.
Z rynkiem tym, natychmiast pojawil sie rynek uzywanych turbin wiatrowych,
które w wielu przypadkach trafilo juz lub trafi do Polski.
Coraz czesciej drobni przedsiebiorcy lub wrecz osoby prywatne, które
dotychczas mogly jedynie marzyc o wlasnej elektrowni wiatrowej, staja w obliczu,
kiedy marzenie to stac sie moze rzeczywistoscia.
Sprowadzane z terenu Danii, Niemiec lub Holandii uzywane elektrownie
wiatrowe, majace na swoim koncie nierzadko po 13-15 lat pracy, poddawane sa w
Polsce bardziej lub mniej gruntownemu remontowi i… pracuja.
W ostatnich kilku miesiacach na terenie Polski zainstalowano juz okolo 10 szt.
elektrowni wiatrowych o mocach od 100kW do 500kW. Na montaz w okolicach
Piaszczyny czeka dalsze 11 sztuk lezacych juz na polu (100 kW kazda). W okolicach
Jeleniej Góry prywatny przedsiebiorca sprowadzil do Kraju 27 sztuk, o mocach od
100 do 150kW, kolo Walbrzycha 3 sztuki po 100kW, pod Kielcami na stacji
benzynowej stanely 2 szt. po 100kW…..
Z pewnoscia inwestycje te nie sa w stanie byc konkurencyjnymi wobec
rozwoju energetyki wiatrowej na Zachodzie, jednak swiadcza dobitnie, ze sa one
oplacalne nawet w warunkach Polski.
Uzywana elektrownia wiatrowa o mocy 100kW (np. Vestas V17) sprowadzona
do Kraju, kosztuje wraz z montazem i uruchomieniem okolo 70 tys. zlotych. W cenie
jw. zawarte sa wszystkie komponenty lacznie z wieza – najczesciej okolo 30m,
jednak oprócz transformatora SN/nn. Koszt dodatkowy do poniesienia przed
montazem, w postaci wykonania fundamentu, przylacza, zakupu transformatora oraz
przede wszystkim dokumentacji budowlanej (z pozwoleniem na budowe ) to dalsze
60-80 tys. zl.
Laczny zatem koszt do uruchomienia takiej elektrowni wiatrowej w warunkach
pojedynczej lokalizacji, nie przekracza zwykle 150.000 zl. Przy budowie „parku”
takich elektrowni wiatrowych, jednostkowy ich koszt jest oczywiscie jeszcze nizszy.
Interesujacy jest w tym miejscu punkt widzenia wielu Spólek dystrybucyjnych.
Zdaje sie on odpowiadac okresleniu: „Duze elektrownie duzy problem, male -maly”.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w
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przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakosciowych
obslugi odbiorców (Dz.U. Nr 85 poz. 957 z dnia 13 10. 2000r.) uklady generatorowe
w procesie uzyskiwania warunków przylaczenia powinny legitymowac sie
ekspertyza wplywu na istniejacy system energetyczny.
Tym czasem, niektóre Spólki dystrybucyjne uwazajac, iz dla energii która
pozostaje w tzw. sieci wielooczkowej zamknietej, szczególnie po stronie SN
ustawowo nakazana ekspertyza nie jest dokumentem obligatoryjnym.
Dla inwestora z pewnoscia oznacza to przyspieszenie procesu budowy elektrowni
wiatrowej, natomiast dla Spólki…
Energia elektryczna sprowadzana przez poszczególne Spólki dystrybucyjne,
nierzadko z odleglych zródel (obowiazujaca wolnosc gospodarcza, to m.in.
mozliwosc zakupu energii dla ZE Koszalin z elektrowni Belchatów), to jednoczesna
koniecznosc jej przesylu za posrednictwem systemu linii wysokich napiec,
nalezacych do PSE. Oplata za przesyl, stanowi powazny element rachunku za
zuzywana energie elektryczna.
Obecna konstrukcja typowego rachunku za energie elektryczna opiera sie o 4
pozycje:
a) cene energii elektrycznej (tzw. taryfa),
b) stawke oplaty abonamentowej,
c) skladnik staly oplaty sieciowej,
d) skladnik zmienny oplaty przesylowej,
Poszczególne taryfy zaleza glównie od grupy taryfowej, do której dany odbiorca jest
zakwalifikowany.
Dla „zwyklego” odbiorcy przylaczonego do sieci na niskim napieciu,
zuzywajacego

energie

elektryczna

na

potrzeby

domowe

(jednostrefowa,

jednofazowa), grupe te stanowi grupa G11. Dla odbiorcy przylaczonego po stronie
SN, zuzywajacego moc ponizej 40kW (zabezpieczenie do 63A), grupa ta jest grupa
B11. Gdy moc ta wynosi powyzej 40kW odbiorca nalezec bedzie do grupy B21.
W tabeli 1 przedstawiono majace swoje odzwierciedlenie do Grupy ENEA
O/Szczecin wartosci poszczególnych skladników odniesione jako przynaleznosc do
jednej z w/w grup taryfowych:
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Tabela 1. Wartosci poszczególnych skladników rachunku za energie elektryczna
G11

B11

B21

0,1809 zl/kWh

160,01 zl/MWh

154,76 zl/MWh

stawka oplaty abonamentowej

2,52/m-c

26,77 zl/m-c

67,55 zl/m-c

skladnik staly oplaty sieciowej

1,39/m-c

7109,68 zl/m-c/MW

9116,98 zl/m-c/MW

0,1895/kWh

101,33 zl/MWh

98,17 zl/MWh

cena energii elektrycznej

skladnik zmienny oplaty przesylowej

Przyjmujac, ze odbiorca majacy urzadzen o lacznej mocy 30kW, zuzyje w
ciagu jednego miesiaca 1MWh energii, to w zaleznosci od jego przynaleznosci do
grupy taryfowej zaplaci on odpowiednio:
Dla grupy G11: ( 0,1809 ⋅ 1000) + 2,52 + 1,39 + (0,1895 ⋅ 1000) = 374,31 zl
Dla grupy B11 (160,01) + 26,77 + ( 30 ⋅ 7109,68 ⋅ 0,001) + 101,33 = 501,4 zl
Dla grupy B21: (154,76) + 67,55 + (30 ⋅ 9116,98 ⋅ 0,001) + 98,17 = 526,44
W sposób oczywisty nalezy zauwazyc, ze posiadacz urzadzen o mocy 30kW
nie powinien nalezec do grupy G21 (ani do grupy G11, choc móglby - w przypadku
gdyby byl to wezel cieplny, hydrofornia lub inny obiekt zgodnie z zapisami Decyzji
Prezesa URE), lecz zapis taki uczyniono w celach porównawczych, by dodatkowo
wykazac jak wskaznik oplaty przesylowej determinuje ostateczna wysokosc rachunku
za zuzycie energii elektrycznej.
Jezeli elektrownia wiatrowa produkowac bedzie energie elektryczna, która
zuzyta zostanie w calosci w obrebie lokalnej sieci energetycznej, wówczas Spólka
dystrybucyjna, uwzgledniajac to w swoich planach, dokona z zewnatrz zakupu
mniejszej ilosci energii, za która dodatkowo bedzie musiala przetransferowac oplate
przesylowa.
Jak wynika z praktyki, zebrana od odbiorców oplata na poczet skladnika
przesylowego nie zostanie jednak zmniejszona… Z tego tez powodu, male zródla
mocy moga byc widziane od strony Spólki dystrybucyjnej jako elementy korzystne…
Zakladajac bowiem, ze typowa elektrownia wiatrowa o mocy 100kW w
warunkach dobrej lokalizacji produkuje od 150-180 tys. kW, zatem dla grup y G11
„oszczednosci” na oplacie przesylowej moga dla Spólki dystrybucyjnej wyniesc nawet
28-34 tys zl w skali roku (przy iloczynie 150-180 tys. kWh x 0,1895zl/kWh).
Jak zarysowano na wstepie, rozwój energetyki wiatrowej w Polsce
zahamowany jest glównie przez dwa powody: niska cene za energie elektryczna,
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która producenci moga otrzymac ze Spólki Dystrybucyjnej oraz brak wieloletnich
umów o odbiór tej energii.
Problem ten nie istnieje w przypadku produkcji energii na wlasne potrzeby.
Zalózmy, ze istnieje osrodek, wypoczynkowy, zaklad uslugowy, mala hala
produkcyjna itp. Zalózmy takze, ze na terenie tego podmiotu stoi stanowiacy jego
wlasnosc transformator SN/nn zasilajacy calosc terenu - o lacznym zapotrzebowaniu
35 kW. Podmiot ten, zaliczany wiec bedzie do grupy B11.
Niech podmiot ten, ma roczne zuzycie energii na poziomie 245 tys. kWh
(35kW x 7000 godzin pracy).
Rocznie zatem, z tytulu oplaty za zuzyta energie elektryczna zaplaci rachunek
w wysokosci 67335,61 zl
( 245 ⋅ 160,01) + (26,77 ⋅12) + (7109,68 ⋅ 0,035 ⋅ 12) + (101,33 ⋅ 245) = 67335,61

Wysokosc takiego rachunku podzielona przez ilosc zuzytej energii stanowi, ze
zuzyta energie podmiot zakupil w skumulowanej cenie jednostkowej 274,84 zl/MWh.
Zakladajac, ze podmiot ten wybuduje i przylaczy do swojego transformatora
elektrownie wiatrowa o mocy 100kW oraz, ze wyprodukuje ona jednoczesnie
165.000 kWh w skali roku, to oznacza to , ze rachunek za energie elektryczna
zmniejszy sie mu do kwoty 21600,41 zl, wg nast. zaleznosci:
( 70 ⋅ 160,01) + (26,77 ⋅12) + (7109,68 ⋅ 0,035 ⋅ 12) + (101,33 ⋅ 70) = 21600,41

Ewidentny zysk z tytulu posiadania elektrowni wiatrowej wynosic bedzie
zatem: 45735,2 zl! Po odjeciu oplat eksploatacyjnych oraz ewentualnych kosztów
napraw, faktyczny zysk uksztaltuje sie na poziomie ok. 35 tys. zl.
Otrzymana kwota jak widac powoduje, ze przy zalozeniu kosztów powstania
elektrowni wiatrowej na poziomie 120-150 tys. zl, inwestycja taka zwróci sie w
granicach 4-5 lat.
Jeszcze wieksza oplacalnosc inwestycji bedzie w sytuacji, w której odbiorca
zwiazany jest z platnosciami za energie tzw. szczytowa lub posiada duza moc
zamówiona przy sredniej wykorzystywanej na niewielkim poziomie. Na ostateczny
bilans wplynac moze ponadto zmniejszenie zamówienia mocy, z której wyliczany jest
skladnik staly oplaty sieciowej. Zmniejszenie tego wskaznika o 50% to zysk kolejnych
1400 zl w skali roku (dla analizowanego przypadku).
Przewidywana zywotnosc takich silowni to okolo 10 lat, co pozwala na
spokojna ich amortyzacje oraz ewentualny repowering w przyszlosci….
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W przypadku awarii komponentów takich silowni, skorzystac mozna z
istniejacych juz w Polsce serwisów, mogacych usunac usterke w ciagu 48 godzin.
Bazujac zatem, na tak przeprowadzonych wyliczeniach trudno sie dziwic, ze coraz
wiecej

podmiotów

wiatrowych.

wyraza

zainteresowanie

budowa

uzywanych

elektrowni

