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Morskie farmy wiatrowe

– szanse i wyzwania
Morska energetyka wiatrowa jest wciąż jednym z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki w Europie.
Nawet kryzys na europejskim rynku finansowym nie wpłynął istotnie na dużą dynamikę jego wzrostu
Mariusz Witoński,
Bogdan Gutkowski

Brytanię,któraplanujeosiągnąć
25GWmocydo2020r.i40GW
do 2030 r. oraz Niemcy, które
PolskieTowarzystwoMorskiej
planująosiągnąć10GWmocyw
EnergetykiWiatrowej
morskichfarmachwiatrowych
aństwa takie jak do2020r.i25GWdo2030r.
PowyższezałożeniawskazuWielka Brytania,
Niemcy czy Dania jąnato,żenajbliższedwiederealizują ambitny kady będą stały pod znakiem
plan,któryzakłada, niezwykle dynamicznego rozże do 2030 r. po- wojumorskiejenergetykiwiawstanąmorskiefarmywiatro- trowej.Jużobecniecodziesiąty
we. Dzięki jasno określonym megawatinstalowanychwEuzadaniom inwestorzy mają ropie nowych mocy wytwórmożliwośćbezpiecznegopla- czych przypada na morską
nowaniaprojektównamorzu. elektrownięwiatrową.PrzyzaWartowiedzieć,żejużodkilku kładanym tempie rozwoju w
latjednymznajwiększychbe- 2020rokuelektrowniewiatroneficjentówrozwojumorskiej wenamorzuumożliwiąpokryenergetykiwiatrowejjesteuro- cie4proc.zapotrzebowaniana
pejski przemysł stoczniowy. energięelektrycznąwEuropie,
Już obecnie średnia dzienna a w roku 2030 wskaźnik ten
wartośćdostawiusługwtym wzrośniedo14proc.
sektorzewEuropiesięgaprawie 10 mln euro, nie licząc
inwestycji w rozwój zaplecza
Pobudzanie
produkcyjnegoilogistycznego:
koniunktury
stoczni,portów,budowyspecjalistycznychstatków.
Takintensywnyrozwójmorskiejenergetykiwiatrowejprzyczyniaćsiębędzienietylkodo
istotnych przekształceń strukSzybkie tempo
turalnychsamegosektoraenerw Europie
getycznego,alebędzieznacząco
Zakładając utrzymanie do- i długofalowo oddziaływał na
tychczasowegotemparozwoju koniunkturęwwielugałęziach
tegosektora,realnewydajesię gospodarki, ze szczególnym
osiągnięcie w 2020 r. łącznej uwzględnieniem rewitalizacji
mocy w morskich elektrow- europejskiegoprzemysłustoczniachwiatrowychnapoziomie niowegoiaktywizacjigospodar40 GW prognozowane przez czejregionównadmorskich.W
Europejskie Stowarzyszenie 2011r.sektormorskiejenergeEnergetykiWiatrowej(EWEA). tykiwiatrowejwEuropieoferoZałożenie to stanowi od- wałok.35 tys.miejscpracy.Wezwierciedlenieambitnychpla- długprognozEWEAdo2020r.
nówsformułowanychprzezpo- zatrudnionychwnimbędzieok.
szczególne kraje europejskie, 170tys.pracowników,ado2030
wśród których do potentatów r.mapowstaćaż300tys.pełnozaliczyćnależygłównieWielką etatowychmiejscpracy.Według

P

danychzaubiegłyrokponad8,5
tys. miejsc pracy oferowały
Niemcy,którew2011r.uruchomiłynaswychwodachpierwszą
komercyjnąmorskąfarmęwiatrowąBalticIomocy48MW.

Polski potencjał
Czy Polska ma szansę zaistnieć na europejskim rynku
morskiejenergetykiwiatroweji
korzystajączdobrejkoniunktury,przyciągnąćinwestoróworaz
rozwinąć swój przemysł morski?Potencjałlokalizacyjnypolskich obszarów morskich jest
największynaBałtyku,korzystnewarunkiwiatrowemogązapewnić stosunkowo stabilne
warunki produkcji energii, a
Polska w ramach realizacji celówpolitykiklimatyczno-energetycznejUEjestzobowiązana
dozapewnienia15proc.udziału
energiielektrycznejpochodzącejzeźródełodnawialnych.
Wzeszłymrokuwykonaliśmy
ważny krok, usuwając bariery
prawneuniemożliwiającerealizacjęprojektówwpolskichobszarach morskich, co spotkało
się z natychmiastowym odzeweminwestorów,którzyzłożyli
kilkadziesiąt wniosków lokalizacyjnych.Polskiestoczniepozyskująkolejnedużekontrakty
naeuropejskimrynkumorskiej
energetykiwiatrowej,zwiększając moce swoje produkcyjne i
zatrudnienie.

Potrzebne
dalsze zmiany
Nadaljednakkoniecznejest
podejmowanie dalszych dzia-

łańnarzeczrozwojumorskiej
energetykiwiatrowejwPolsce.
Zarówno proces przygotowaniairealizacjiprojektównamorzu,jakirozwójkrajowegozapleczaprodukcyjno-logistycznego to procesy długofalowe,
wymagające zapewnienia stabilnychwarunkówwperspektywie co najmniej kilkunastu
lat.Wtymczasienależyzlikwidowaćjeszczewielebarier,by
nasz kraj osiągnął pożądane
efektygospodarcze.
Do najistotniejszych kwestii
należyodpowiednieukształtowanie systemu wsparcia produkcjienergiielektrycznejzodnawialnych źródeł energii,
określeniedługofalowejstrategiimodernizacjikrajowegosystemu elektroenergetycznego
podkątemmożliwościprzyjęciageneracjizelektrownimorskich oraz zapewnienie efektywności i przejrzystości niezbędnych procedur administracyjnych wpływających na
tempo procesów inwestycyjnych.

Stabilny system
wsparcia
Jak w przypadku każdego
sektora energetyki odnawialnej, decydujące znaczenie ma
ustanowienie odpowiednio
ukształtowanego
systemu
wsparcia oraz określenie warunkówtechnicznychodbioru
energiiwyprodukowanejprzez
elektrownienamorzu.
System wsparcia musi przy
tymuwzględniaćspecyfikęsektora morskiej energetyki wiatrowej, charakteryzującego się
stosunkowo wysokim pozio-

memnakładówinwestycyjnych.
Nawetprzyzałożeniu,żekoszty
tebędąwdłuższejperspektywiespadaćwmiaręoptymalizacjiłańcuchadostawiobniżania
sięcenposzczególnychkomponentów,systemwsparciapowinienprzynajmniejwperspektywiedo2025r.uwzględniaćspecyficznewarunkiinwestowania
wtymsektorzewPolsce.

Przyłączenie do sieci
Drugimspośródnajistotniejszych uwarunkowań rozwoju
sektora morskiej energetyki
wiatrowejjestmożliwośćwprowadzenia energii z generacji
wiatrowej na morzu do sieci
elektroenergetycznych na lądzie.Jesttozagadnienieobejmująceszerokiespektrumproblemówwymagającychrozwiązania.
Istotnebędziem.in.określenie możliwej do przyłączenia
docelowejmocyfarmmorskich
do2030r.,jakrównieżparametrówisposobuwyprowadzenia
energiinalądorazmożliwości
sterowania przez operatora
systemu przesyłowego pracą
elektrowni.
Niezwykleważnąkwestiąbędzie uruchomienie długofalowegoplanowaniarozwojusieci
przesyłowychnamorzu.
Doustaleniapozostajątakże
zasady organizacji i zarządzania przesyłem energii elektrycznejwukładziemorze–ląd.
W tym kontekście podjęcie
przez PSE-Operator przy
udziale Ministerstwa Gospodarki konsultacji dotyczących
koncepcji budowy systemu
polskich sieci morskich zdaje

siępotwierdzać,żemożliwejest
w nieodległej perspektywie
rozpoczęcie prac nad programowaniem rozwoju sektora
morskiejenergetykiwiatrowej
wPolsce,przynajmniejodstrony możliwości przyłączeniowych.
Osobną, niezwykle istotną
kwestiąbędziewdrażanierozwiązańumożliwiającychlepsze
bilansowaniemocywsystemie.
Jak podkreśla PSE-Operator,
wprowadzeniedoKSEenergii
elektrycznej z dużych źródeł
wytwórczychnamorzubędzie
wymagałosynchronizacjizrozwojem źródeł bilansujących.

Konieczne
przyspieszenie
Powyższezagadnieniadotycząceprogramowaniarozwoju
sektora morskiej energetyki
wiatrowejwnajbliższymczasie
powinny zostać uwzględnione
przy opracowywaniu i weryfikacjikrajowychstrategiiiprogramów, ze szczególnym
uwzględnieniem aktualizacji
politykienergetycznejPolskido
2030r.
Odpowiedniowcześnieprzygotowane i uwzględnione w
krajowych dokumentach strategicznychzałożeniaiambitnie
zarysowane cele pozwolą nie
tylko na lepsze wykorzystanie
środków finansowych na rozwójinfrastrukturyenergetycznejizapleczaprodukcyjno-logistycznego w najbliższej perspektywie budżetowej UE, ale
będą stanowiły istotny argumentzabezpiecznyminwestowaniem w morską energetykę
wiatrowąwPolsce.∑

2

Środa

14 listopada 2012

Energetyka wiatrowa w Polsce: podcięte czy rozłożone skrzydła?

rp.pl ◊

◊ rp.pl

Energetyka wiatrowa w Polsce: podcięte czy rozłożone skrzydła?

Środa

14 listopada 2012

3

OZE wymaga elastycznego wsparcia
Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii zdaniem firm inwestujących w energetykę wiatrową może zmniejszyć opłacalność elektrowni wiatrowych, a nawet doprowadzić do ich upadłości
nej.Dlategoteżwtychkrajachwprowadza się różnego rodzaju sposoby
wsparciafunkcjonowaniaOZE.
bliżająsiędokońcaprace
WUEzostałnałożonynaposzczególrządowe nad projektem ne państwa członkowskie obowiązek
ustawy o odnawialnych osiągnięciadoroku2020określonego
źródłachenergii,którama udziałuenergiizOZEwcałkowitym,fistanowićkompleksowąre- nalnymzużyciuenergii.DlaPolskizogulację funkcjonowania stałonokreślonynapoziomie15proc.
tegosektorawPolsce.Budzionwiele
kontrowersji,zwłaszczawśródfirminwestującychwenergetykęwiatrową.
Trzeba zachęcać
Wedługnichproponowanerozwiązainwestorów
nia mogą tak dalece zmniejszyć
rentownośćelektrowniwiatrowych,że
WPolscesystemwsparciadlaOZE
możetodoprowadzićdozatrzymania wprowadzonyw2005rokunakładana
dalszychinwestycji,anawetupadłości niektórychsprzedawcówenergiiobojużfunkcjonującychelektrowniwia- wiązekkupowaniaenergiielektrycztrowych.
nejpochodzącejzOZEpookreślonej
Technologiesłużąceprodukcjiener- przepisamicenie.Oprócztegowszystgiizeźródełodnawialnych,mimoich kie podmioty sprzedające energię
dynamicznegorozwojuwostatnichla- elektrycznądoodbiorcówkońcowych
tach,nadalniesąwstaniekonkurować mają obowiązek pokryć określoną
–wzakresiekosztówprodukcjienergii częśćswojejsprzedażytejenergiido
–ztechnologiamiuznawanymidziśza odbiorcówkońcowychtzw.zielonymi
„konwencjonalne",awięcwszczegól- certyfikatami, które są przyznawane
ności ze źródłami produkującymi OZE za wyprodukowaną przez nie
energięzespalaniapaliwkopalnych.Z energięiktórenastępnieOZEsprzedrugiejstronywwielukrajach,wtym dają. System ten doprowadził do
zwłaszczawUniiEuropejskiej,uznaje wzrostuprodukcjienergiielektrycznej
się,żeistotnezwiększenieudziałuod- zodnawialnychźródełenergii,wtym
nawialnychźródełenergiiwprodukcji ze źródeł wiatrowych, dzięki czemu
energii jest wysoce pożądane ze udajesięosiągnąćokreślonyprzepisawzględu na płynące z tego korzyści: mi prawa wymagany udział energii
ograniczenieemisjigazówcieplarnia- elektrycznejzOZE.
WPolsce,takjakwwieluinnychkranychiinnychzagrożeńdlaśrodowiska
orazdlazdrowia,jakrównieżdlaza- jachUE,pojawiłysięjednakwątpliwopewnienia bezpieczeństwa energe- ścicodowysokościkosztówsystemu
tycznego i niezależności energetycz- wsparciaOZEdlaodbiorcówenergii
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kresieelastycznegodostosowywania
wsparciadozmieniającychsięwarunków rynkowych i aktualnej polityki
państwaorazzapewnieniestabilności
regulacyjnej dla inwestycji w OZE.
Istotnymzałożeniembyłoteżto,żepoziom wsparcia powinien ulegać
zmniejszeniuzupływemczasu,ażdo
jego całkowitego wygaszenia, tak by
daćsektorowiOZEbodziecdopoprawyefektywnościikonkurencyjnościi
doprowadzićdojegouniezależnienia
odwsparciazestronypaństwa.
Przedstawiciele sektora OZE niejednokrotniepodkreślali,żewprowadzenienowego,bardziejelastycznego
systemuwsparciależywinteresiecałegosektoraenergetycznego.Według
nichsystemzracjonalizowanyizabezpieczający odbiorców energii przed
nadmiernymikosztamiOZEbyłbystabilniejszy,mniejpodatnynaokresowe
interwencjelegislacyjnelubregulacyjne,aprzeztobezpieczniejszydlapodmiotówinwestującychwOZE.
Jednakwrazzpojawianiemsiękolejnych wersji projektu ustawy rosły
obawy,żereformasystemuwsparcia
koncentrujesięjedynienaograniczaniukosztówOZEdlaodbiorcówkońcowych energii elektrycznej, co wyłączniezwiększaryzykoinwestycyjnei
zamiaststymulowaćrozwójOZE,możedoprowadzićdojegozatrzymania.
Proponowane rozwiązania, obok
współspalaniabiomasy,codoktórego
wyraźnie proponuje się wygaszenie
wsparciawokresiekilkulat,najbardziej uderzą w lądową energetykę

elektrycznej,jakrównieżcodotego,
czysystemwsparciazapewniazrównoważony rozwój zróżnicowanego
wachlarzatechnologiiOZE.
Wartozauważyć,żeprzyrostmocy
zainstalowanychodnawialnychźródeł
energiiwPolscewostatnichdwóchlatach,szczególnieźródełwiatrowych,
jest imponujący. Musimy jednak pamiętać,żenowerozporządzeniepodpisaneprzezministragospodarki18
października2012r.przewidujedużo
wyższe limity energii elektrycznej z
OZE–z10,4proc.dlaroku2012do12
proc.wroku2013,anastępniesukcesywniedo20proc.wroku2021.Oznaczato,żeudziałenergiielektrycznejz
odnawialnychźródełenergiimawzrosnąćwciągudziewięciulatdwukrotnie, przy czym spodziewany jest też
istotny wzrost zużycia energii elektrycznejwkrajuwtymokresie.Tymsamymcałyczasmusifunkcjonowaćsystem wsparcia dla OZE, który będzie
zachęcałdoinwestycjiistymulowałich
dalszydynamicznyrozwój.
Dogłównychcelówizałożeńprzyświecających proponowanym przez
resortgospodarkizmianomwsystemiewsparciadlaOZEmiałonależeć:
wprowadzeniemechanizmówoferującychpoziomwsparcia,którybędzie
stanowiłwystarczającązachętędoinwestycjiwOZE,alerównocześnienie
będziedawałnadmiernychzwrotówz
inwestycji i nie będzie tworzyć zbyt
wysokich kosztów dla odbiorców
energiielektrycznej,nadanieadministracjipublicznejinstrumentówwza-

wiatrową,dlaktórejproponujesięniskiewspółczynnikikorekcyjne.

Cztery ważne zmiany
Najistotniejszeproponowanezmianywsystemiewsparciadotyczą:
1.opłatyzastępczej,któraogranicza
wartośćzielonychcertyfikatówwsytuacjiichniedoborunarynku.Miałaby
onamiećstałąwartośćiinaczejniżdo
tejporyniebyćwaloryzowanawskaźnikieminflacjiwkolejnychlatach
2.wprowadzeniamaksymalnejceny
dlaenergiielektrycznejsprzedawanej
przez OZE w wysokości mniejszej z
dwóchwartości:198,9zł/MWh,waloryzowanejwkolejnychlatachwskaźnikieminflacji,lubśredniejcenyenergii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym(hurtowym)wpoprzednimroku
kalendarzowym (i w konsekwencji
uniemożliwienieOZEuczestniczenia
nazwykłychwarunkachwhurtowym
rynkuenergiielektrycznej)
3.wprowadzeniatzw.współczynników korekcyjnych wyznaczających
liczbęzielonychcertyfikatówprzyznawanychzaokreślonąwielkośćwyprodukowanejenergiielektrycznej,zróżnicowanych dla określonych typów
OZEiwielkościichmocyzainstalowanych(dlaokresupierwszychpięciulat
współczynnikiustalonebyłybywustawie,adlaokresównastępnychbyłyby
określaneprzezministragospodarki,
przyczymprzepisyustawynieokreślałyby minimalnej ani maksymalnej

Za osiem lat staną farmy na morzu
Kiedy na polskim Bałtyku zakręcą się pierwsze wiatraki?
Maciej Stryjecki: Chciałbym,abyto
nastąpiłojaknajszybciej,aleniestety
toniejesttakieproste.Dziśjesteśmy
dopieronapoczątkuzarównotworzeniawarunkówprawnychumożliwiającychrealizacjętegotypuinwestycji,
jakiprzygotowaniapierwszychprojektów.WPolsceaniprzygotowanie,
aniwdrażaniezmianprawnychnienastępujezmiesiącanamiesiąc.Toraczejkwestialat,zwłaszczajeżelizmianyniedotycząsprawzpierwszych
strongazet,aprzemysłmorskiwciąż
takimtematemniejest.Równieżprzygotowanieirealizacjainwestycjienergetycznych,zwłaszczatakich,których
kosztprzewyższaklika,anawetkilkanaściemiliardówzłotych,wpolskich
warunkachtoproceswieloletni.Atu
dodatkowomówimyoinwestycjach
zlokalizowanychnamorzu,których
niktwnaszymkrajujeszczenieprzeprowadzał.Jeżelijednakwszystko
pójdziedobrze,wroku2020będziemymielipierwszekrajowefarmywiatrowenamorzu.
Minister ds. gospodarki morskiej mówi, że
wydał już 16 pozwoleń na wznoszenie morskich farm wiatrowych, a operator – warunki
przyłączenia dla ponad 2 GW. Dlaczego więc
tak długo będą przygotowywane pierwsze inwestycje?
Pozwolenianawznoszeniekonstrukcjinamorzu,którewydajeministerds.gospodarkimorskiej,todopieropierwszy,najłatwiejszyetapprzygotowaniamorskiejfarmywiatrowej.Mimoswojejnazwyniedajeonoprawa
dozbudowaniafarmy,ajedyniepozwalanakorzystaniezewskazanego
obszarumorskiego,bymócprzygoto-

wać,zrealizować,apóźniejeksploatowaćtakąinwestycję.Pootrzymaniutegopozwoleniainwestormusikolejno
uzyskać:warunkiprzyłączeniadosieci,decyzjęośrodowiskowychuwarunkowaniachdlafarmyikablaprzyłączeniowego,decyzjelokalizacyjnedla
kablanalądzieimorzuorazpozwolenienabudowę.
Przeduzyskaniemdecyzjiśrodowiskowychniezbędnejestwykonanie
skomplikowanych,bardzokosztownychitrwającychnawetdwalatabadańśrodowiskamorskiego.Zkolei
przeduzyskaniempozwoleńnabudowętrzebawykonaćdokładnebadania
geotechnicznednamorskiegoiprojekt,comożezająćnastępnedwalata.
Każdazwymienionychproceduradministracyjnychmożetrwaćnawet
rok.Adotegojeszczetrzebauzyskać
finansowanienakwotęnawetkilkunastumiliardów,zakontraktowaćdostawęwszystkichurządzeń,itonadwa–trzylataprzedrozpoczęciembudowy,botakijestczasorganizacjidostaw
itworzeniazapleczalogistycznego.No
irobinamsięsiedem–dziewięćlat.Jak
wszystkodobrzepójdzie,botrzeba
pamiętać,żemówimyodziałaniachna
otwartymmorzu,którychznaczącą
większośćmożemywykonywaćtylko
przydobrejpogodzie,atoczynnik
małoprzewidywalny.
Kilkanaście miliardów złotych, dziewięć lat
przygotowań, mnóstwo niepewności – komu
potrzebne jest takie ryzyko? Kto jest na tyle
zdeterminowany, by realizować takie inwestycje? Nie lepiej wybudować elektrownię
węglową lub wiatraki na lądzie?
DotejporywybudowanowEuropieelektrowniedającewmorskiej
energetycewiatrowejmocprawie

MATERIAŁY PRASOWE

ROZMOWA | Maciej stryjecki, założyciel i prezes Fundacji na rzecz energetyki Zrównoważonej

4500MW,akolejneomocyprawie
4000MWsawfaziebudowy.Sąwięc
krajeiinwestorzy,którzyuważają,że
warto.WPolscekilkunastuinwestorówzłożyło60wnioskówowydanie
pozwoleńlokalizacyjnych,awśród
nichnajwiększekrajoweimiędzynarodowekoncernyenergetyczne.
Oczywiściewartosięzastanowić,jakieimprzyświecająmotywy.Po
pierwsze,naszacywilizacjastoiprzed
ogromnymwyzwaniemprzemodelowaniagospodarkizzasilaniapaliwamikopalnyminazasilaniealternatywnymiźródłamienergii.Energii
elektrycznejpotrzebujemyibędziemypotrzebować.Paliwakopalnenie
sąniewyczerpalnymźródłemenergii
imimożedziśzwiększająsięmożliwościtechnicznewydobyciaropyi
gazu,odkrywanesąnowezłoża,toi
takkiedyśonesięwyczerpią.Ato

Czas skończyć
z zabawą w rozwiązanie
problemów polskiej
energetyki za pomocą
jednego złotego środka
pod nazwą
elektrownia jądrowa
czy gaz łupkowy

oznaczakoniecznośćszukaniaiwdrażaniarozwiązańalternatywnych.Pozatymwczasach,kiedydostępdo
paliwstałsięjednymzgłównych
czynnikówgeopolityki,adecyzjajednegokrajupozwalałanaodcięcieinnychkrajówodźródełenergii,odpowiedzialnipolitycydoszlidowniosku,
żelepiejwykorzystywaćwłasneźródła,niżbyćuzależnionymodinnych.
Awiatrjestnaszymźródłem,którego
namniktniezabierzeinigdygonie
zabraknie,dlategoenergetykawiatrowapowinnamiećswojestałe,rozsądnemiejscewpolskiejstrukturze
paliwowo-energetycznej.
No to budujmy wiatraki na lądzie. Są tańsze i
szybko można je postawić.
Zgadzamsię,budujmy.Aleteżpamiętajmy,żewiatrakilądoweniepowinnystaćwszędzie.Jestcałyszereg

uwarunkowań,wtymśrodowiskowychispołecznych,którepowodują,
żeterenów,gdziemożemystawiaćfarmywiatrowe,jestmało.Ponadtowiatr
nalądziejestsłabszyidużomniejstabilnyniżnaobszarachmorskich.To
sięprzekładanaponaddwukrotnie
większąproduktywnośćmorskich
farmwiatrowychimniejszenegatywneoddziaływanianastabilnośćsystemuelektroenergetycznego.
Na morzu wiatraki też mogą przeszkadzać.
Przeciwko nim protestowali kiedyś mieszkańcy Dębek, bojąc się, że wystraszą turystów, przeciwni są również rybacy.
Podczaspracnadustawąregulującą
zasadylokalizowaniafarmwiatrowych
namorzupostanowiono,żeelektrowniewiatroweniemogąbyćsytuowane
bliżejniż22kmodliniibrzegowej.Nie
będąwięcprzeszkadzaćopalającym
sięnaplażyturystom.Zrybakaminatomiastkażdyinwestorbędziemusiał
przeprowadzićkonsultacje.
Przywyborzelokalizacjidlamorskiejfarmywykluczasięterenyintensywnychpołowów,gdyżnasamejfarmie,kiedyonajużpowstanie,niebędziemożnaichwykonywaćzewzględówbezpieczeństwa.Farmypowinny
byćponadtotakrozmieszczone,by
międzygrupamielektrownibyłyzapewnionekorytarze,którymirybacy
będąmoglibezpiecznieprzepływać
naswojełowiska.Wartoprzytympodkreślić,żezdanychpochodzącychz
monitoringówśrodowiskanaistniejącychmorskichfarmachwiatrowych
wynika,iżjużkilkalatpoichbudowie
stająsięonedoskonałymmiejscem
rozroduirozwojuryb,dziękiczemu
wzrastaichpopulacjanasąsiednich
akwenach.

wartości współczynników korekcyjnychustalanychprzezministra)
4. ograniczenia wsparcia dla konkretnychinstalacjiOZEdo15laticałkowitegowygaszeniasystemuzkońcem
roku2035.
Efektemtychzmian,wszczególności
dlatychtechnologiiOZE,dlaktórych
miałby być określony współczynnik
korekcyjnynapoziomieniższymniż1,
byłobyistotneograniczeniewysokości
możliwychdoosiągnięciaprzychodów
zesprzedażyenergiielektrycznejizielonychcertyfikatów,nawetwsytuacji
wysokiego popytu na te towary, bez
równoczesnegoskompensowaniatych
ograniczeńjakąkolwiekgwarancjąminimalnegoprzychodu.Zwiększatona
tyleistotnieryzykoinwestycjiwOZE,
żestajesięwątpliwe,czypoprzyjęciu
nowego systemu wsparcia podejmowanebyłybydecyzjeoinwestycjachw
lądoweelektrowniewiatrowe.

Nierentowne elektrownie?
6 listopada 2012 r. firma doradcza
PricewaterhouseCoopers(PwC)opublikowaładokument:„Analizawpływu
proponowanych zmian w systemie
wsparcia na energetykę wiatrową w
Polsce", który przygotowała dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki
Wiatrowej.Przedstawionownimanalizę przykładowego projektu lądowej
elektrowniwiatrowej,którapokazuje,
żepozastosowaniurozwiązańproponowanych w październikowej wersji

Ale czy będzie wystarczające zapotrzebowanie na energię z wiatraków na morzu?
NaszaFundacjaszczegółowobadała
tozagadnienie.Wykonaliśmysymulacjęzapotrzebowanianaenergięelektrycznądoroku2030iprognozyjej
produkcji,zuwzględnieniemwszystkichwiarygodnych,planowanychinwestycjiwenergetycekonwencjonalnejorazodnawialnej,anawetjądrowej.Okazałosię,żewlatach2021–2027
możemysięspodziewaćrosnącego
niedoborumocywsystemie,którego
wielkośćmożesięgaćnawet7,5GWw
przeliczeniunaosiągalnąmocszczytową.Jeżeliwięcweźmiemypoduwagę,
żenajbardziejdynamicznegorozwoju
morskiejenergetykiwiatrowejmożemysięspodziewaćwlatach
2020–2030,możesięonastaćniezwykleważnymuzupełnieniemdlapolskiejenergetykiwnastępnejdekadzie.
Istnieją jeszcze energetyka jądrowa, gazowa.
Nie rozwiążą problemu ewentualnych niedoborów?
Czasskończyćzzabawąwrozwiązanieproblemówpolskiejenergetyki
zapomocąjednegozłotegośrodka
podnazwąelektrowniajądrowaczy
gazłupkowy,botodlawszystkich,którzytrochęnaenergetycesięznają,zabawawbudowaniezamkównapiasku.Mamytakwielkieopóźnieniaizaniedbaniawnajważniejszymsektorze
gospodarczym,jakimjestenergetyka,
żeżadneprosterozwiązanianicnie
dadzą.Oddziesięciulatekspercimówią,żepowinniśmyoddawaćcoroku1
GWnowychmocy,abyzapewnićdługofalowebezpieczeństwoenergetycznekraju.Ailewybudowaliśmywtym
czasie?Niecały1GWwenergetyce
konwencjonalneji2GWwenergetyce
wiatrowej.Dziśmusimyzacząćtrakto-

projektuustawyoOZE,elektrowniatakamiałabydodatniąwartośćbieżącą
netto(netpresentvalue)tylkoprzynajbardziejoptymistycznychzałożeniach
codowysokościnakładówinwestycyjnych i produktywności elektrowni,
przyczymnawetwtakimprzypadku
poziomszacowanegozwrotuzinwestycjibyłbyzbytniski,abypodjąćdecyzjęodokonaniutakiejinwestycji.
DodatkowodokumentPwCpodaje
wwątpliwośćniektórezałożeniaekonomiczneifinansowepodanewdokumentach towarzyszących projektowi
ustawy–wjegouzasadnieniuorazw
ocenieskutkówregulacji.
Nasuwasięwniosek,żepropozycje
ograniczeniawsparciadlaOZEsązbyt
dalekoidące.Wydajesię,żeprzyjęcie
jedynie części z tych rozwiązań, w
szczególnościograniczeniawsparciaw
czasieorazwprowadzeniezmniejszającychsięwspółczynnikówkorekcyjnych,którepookresiepierwszychpięciulatbyłybyustalaneprzezministra
gospodarki,wystarczającorealizowałyby założenia reformy systemu. W
szczególnościpozwalałybynastopnioweograniczaniepoziomuwsparciaaż
dojegocałkowitegowygaszenia,przy
czym minister gospodarki miałby w
dłuższym okresie możliwość regulowaniawsparciazapomocąwspółczynnikówkorekcyjnych.Inwestorzyotrzymalibyzatostabilnysystemwpostaciz
góryokreślonegookresuwsparcia,ze
współczynnikiemkorekcyjnymustalonym na niezmiennym poziomie dla
konkretnejinwestycji.

Wnaszejopiniistabilnośćtapowinnabyćdodatkowowzmocnionaprzedłużeniemokresu(z10do15lat),dla
któregoministergospodarkibyłbyzobowiązanyokreślaćminimalnyudział
energiielektrycznejzOZE.Przyczym
rozporządzenieokreślającetakiudział

właściwyochronyprawnabytychiinteresówwtokuwodniesieniudotych
decyzjiinwestycyjnych,którejużzostałypodjęte.Wuzasadnieniudoprojektu
ustawymożemyprzeczytać,żeprawa
nabytesąchronionepoprzezokreślenie współczynnika korekcyjnego dla

UE nałożyła na Polskę obowiązek osiągnięcia
do 2020 roku udziału energii z OZE
w całkowitym, finalnym zużyciu energii
na poziomie 15 proc.
nakolejnych15latpowinnobyćwydawanecorokudomomentu,gdyzostałbyokreślonyudziałenergiizOZEdla
ostatniegorokustosowaniasystemu,a
kolejne rozporządzenia nie powinny
obniżaćobowiązkowegoudziałuOZE
dlalat,dlaktórychbyłonjużokreślony
wpoprzednichrozporządzeniach.
AnalizytakiejakdokumentPwCwykazują,żepropozycjezawartewpaździernikowymprojekcieUstawyoOZE
mogąspowodowaćnieopłacalnościrealizacji projektów wiatrowych, co do
którychdecyzjeinwestycyjnemiałyby
byćpodejmowanewprzyszłości.Jeszczebardziejniepokojącejest,żeprojektustawynieuwzględniawsposób

instalacji oddanych do eksploatacji
przedwejściemwżycieustawynapoziomierównym1.Takiepodejściedo
zagadnieniaprawnabytychwydajesię
jednaknieporozumieniem.
Jakwykazaliśmypowyżej,wprowadzeniewspółczynnikówkorekcyjnychi
ich określenie dla niektórych typów
OZEnapoziomieniższymniż1jesttylkojednymzczterechelementówograniczeniasystemuwsparcia.Pozostałymisą:brakwaloryzacjiwskaźnikieminflacjiopłatyzastępczej,wprowadzenie
maksymalnej ceny sprzedaży energii
elektrycznejiograniczeniewsparciado
15 lat. Każdy z tych elementów może
być potraktowany jako naruszenie

waćsprawęnaprawdępoważnie.Musimyrozwijaćrównolegleprojektjądrowyiłupkowy.Trzebateżopracowaćiwdrożyćprogramoffshorowy,w
ramachktóregozostaniezaplanowany
rozwójrynkumorskiejenergetykiwiatrowejnapoziomie5–6GWdoroku
2030orazkrajowegoprzemysłumorskiegoobsługującegotenrynek.
Trzebarozwijaćirealizowaćwszystkiepomysły,którepozwoląnamodernizację,odnowienieirozszerzeniepotencjałuwytwórczegopolskiejenergetyki.Tymbardziejżeprzecieżdziśnikt
niejestwstaniezagwarantować,iżuda
namsięwybudowaćelektrownięjądrową,uruchomićprzemysłowewydobyciegazuczywybudowaćkilka
farmwiatrowychnamorzu.Samawolapolitycznatuniewystarczy,potrzebnesąjeszczegigantycznepieniądze,dobreprawo,umiejętności,
sprawdzonetechnologieiciężkapraca
tysięcyludzi.

Jakjużmówiłem,mamytudoczynieniazconajmniejsiedmio–dziewięcioletnimokresemprzygotowaniainwestycji,przyczymgłównekosztysą
określanewsposóbwiążącydlainwestorawpiątym–siódmymrokuoduzyskaniapierwszegopozwolenia,na
dwa–czterylataprzedoddaniemfarmydoużytku.Dlategodlamorskich
farmwiatrowychmuszązostaćwustawieokreślonewartościwspółczynnikówkorekcyjnychnaconajmniejsiedem–osiemlat,aniejakdlainnych
technologiinapięć.Wprzeciwnymrazieinwestorzyniebędąwstaniewłaściwieprognozowaćwysokościprzychodówzprzygotowywanychprojektów,atospowodujewstrzymaniedecyzjiinwestycyjnych.Niktbowiemnie
podejmiedecyzjiowydaniu300mlnzł
naprzygotowanieprojektudobudowyiniezakontraktujeurządzeńiusług
zakilkanaściemiliardówzłotych,bez
możliwościweryfikacjibiznesplanu.

Dla elektrowni jądrowej stworzono specjalne
prawodawstwo, rząd pracuje nad ustawą regulującą wydobycie gazu łupkowego. Czy dla
morskiej energetyki też niezbędna jest odrębna ustawa?
Odrębnaustawaniejestpotrzebna,
alenapewnopodczasobecnychprac
nadUstawąoOZEnamorskąenergetykęwiatrowątrzebaspojrzećwnieco
odmiennysposóbniżnainnetechnologieodnawialnychźródełenergii.
Projektowanyprzezrządsystem
wsparciastwarzadobrewarunkidla
tychinwestycji,któremożna– odpomysłudouruchomienia– zrealizować
wpięćlat,bonatakiokresbędzie
określanaprognozawysokościwsparciadlaposzczególnychtechnologii.
Dlamorskichfarmwiatrowychto
okresstanowczozakrótki.

Powiedzmy zatem o tych kwotach, bo są tu
niezwykle istotne. Ile będzie kosztować
wsparcie morskich farm wiatrowych? I czy
polską gospodarkę w dobie kryzysu gospodarczego na to stać?
Mogęprzewrotniepowiedzieć,że
imwyższewsparciezostaniezapisane
dlamorskichfarmwiatrowychwustawieoOZE,tymmniejszekosztyponiesie,awiększekorzyścipersaldozyska
polskagospodarkawnajbliższychkilkulatach.
Przedewszystkimpamiętajmy,że
wiatrakinamorzutojedynatechnologiaOZE,któraprzezpierwszesiedem–osiemlatobowiązywanianowego
systemuwsparcianietylkonieweźmie
ztegosystemuanizłotówki,alejeszcze
przyczynisięwtymsamymczasiedo
milionowychprzychodówbudżeto-

wych.Systembowiemwspierawytwarzanieenergii,awięckosztygenerują
instalacjejużbędącewużytku,a
pierwszyprądzfarmnapolskimBałtykumożepopłynąćw2020roku.Aby
jednakpopłynąłprądzpolskichmorskichfarmwiatrowych,musząone
uzyskaćkolejnepozwolenia,zaktóre
inwestorzymusządużozapłacić.Już
dziśdobudżetuwpłynęłoponad75
mlnzłztytułuwydanychpozwoleń
dlapięciuprojektów,awkolejceczeka
jużkilkanaściekolejnych.Doroku
2020sumaopłatmoże
przekroczyćmiliard
złotych.Aletylkowtedy,gdyinwestorzybędą
mielipodstawydopodejmowaniadecyzjiokontynuacjiprzygotowaniaswoich
projektów.Jeżeliwysokość
wsparciabędziepowodować,że
polskirynekenergetykimorskiej
staniesiękonkurencyjnydlarynków
brytyjskiego,niemieckiegoczyfrancuskiego,większaliczbainwestorówbędzierealizowaćprojektywPolsce.Ten
rynekjestwartnawet90mldzł,apołowatychśrodkówmożezasilićpolską
gospodarkęwtakważnychsektorach,
jakprzemysłstoczniowy,portowy,stalowy,budowlany,stającsięmotorem
wzrostugospodarczego,zwłaszczaw
regionachnadmorskich.
Czego więc oczekuje branża morska od
polityków w najbliższych miesiącach?
Jaknajszybszegouchwalenia
ustawyoodnawialnychźródłach
energii.Każdymiesiączwłokito
rosnącaniepewnośćinwestorówi
malejącawoladoinwestowaniawPolsce.Ustawamusiprzytymuwzględniaćspecyfikętechnologiiwykorzystaniaenergiiwiatrunamorzuispe-

prawnabytychiinteresówwtokuwodniesieniu do decyzji inwestycyjnych
podjętych w czasie obowiązywania
obecnegosystemuwsparcia.Wzwiązkuztymochronainwestycjijużzrealizowanychlubrozpoczętychwinnawykraczaćpozazagwarantowaniewspółczynnikakorekcyjnegonapoziomie1.
RaportPwCpokazuje,żepodrządaminowejustawywielejużistniejących
lądowychelektrowniwiatrowychstraciłobyrentowność,aniektóremogłyby
byćzagrożonychupadłością.Brakodpowiednich rozwiązań może osłabić
zaufanieinwestorów–nietylkozagranicznych,aleikrajowych,dopolskiego
systemuregulacyjnegoiochronyinwestycji,awkonsekwencjizwiększyćpostrzeganeryzykoinwestycjiwnaszym
kraju,takżepozasektoremOZE.
Wydajesię,żezmianyproponowane
w ostatniej wersji projektu Ustawy o
OZE są nieproporcjonalne z punktu
widzenia założeń reformy systemu
wsparciadlaOZEijejdeklarowanych
celów,aichwdrożeniemożeuniemożliwić realizację podstawowej funkcji,
którąjestzapewnieniebodźcówdoinwestycjiwOZEiistotnegozwiększania
ichudziałuwkrajowymzużyciuenergii.Naprawienietegoniewymagazasadniczejprzebudowyprojektuustawy, ale może być osiągnięte poprzez
zmianyniektórychjejpostanowieńbez
naruszania podstawowej konstrukcji
tegoaktunormatywnego,awięcjest
możliwedoosiągnięciawtokudalszegoprocesulegislacyjnegobezryzyka
jegoistotnegoprzedłużenia.∑

cyfikępolskichobszarówmorskich.
Będziemybudowaćdopierozaosiem
lat,adotegodalejodbrzeguinagłębszychwodach,atopodrażakosztybudowyiobsługi.Abyprzyciągaćinwestorów,naszsystemwsparciamusi
byćkonkurencyjny.
Pozatymrządpowinienbyćotwartydlamorskiejenergetykiwiatrowej,
uwzględniającjąwwiększymstopniu
wpolityceenergetycznej,planachrozwojusieci,politycemorskiejiprzemysłowej.NajważniejsipolitycywPolsce
pochodzązPomorza,wiedzą,jakważnydlategoregionujestprzemysł
stoczniowyiportowy,adziśnadarza
sięogromnaokazjadotego,żebyten
przemysłzasilićpotężnymi,wielomiliardowymiinwestycjami.Branża
oczekuje,żetaszansazostaniewykorzystana.
—rozmawiałaa.u.
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FundacjanarzeczEnergetyki
Zrównoważonej(FNEZ) – niezależny think-tank, działający na
rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w energetyce. Fundacja realizuje projekty
„Standaryzacja ocen oddziaływania na środowisko w energetyce” oraz „Program rozwoju
morskiej energetyki wiatrowej
w Polsce”, w ramach których
prowadzi serwisy internetowe: www.fnez.pl, www.oddzialywaniawiatrakow.pl, www.oddzialywaniagazulupkowego.pl,
www.morskiefarmywiatrowe.pl.
Eksperci FNEZ są autorami przewodników, raportów i
analiz oraz propozycji legislacyjnych i systemowych w zakresie
ocen oddziaływania na środowisko oraz systemów wsparcia
dla inwestycji energetycznych.
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Energetyka wiatrowa w Polsce: podcięte czy rozłożone skrzydła?

rp.pl ◊

Bariery rozwoju energetyki
wiatrowej w polsce
ROZMOWA | radosław sałaciński, dyrektor ds. rozwoju eolfi polska, spółki należącej do grupy Veolia environnement

W których regionach opłaca się budować wiatraki? Wyłącznie nad morzem?
Rozwójenergetykiwiatrowejjest
możliwyzarównonaterenachnadmorskich,jakiwewnątrzkraju.Orozmieszczeniufarmwiatrowychdecydują-opróczkorzystnychwynikówanaliz
wietrzności-czynnikiekonomiczne,
prawneorazspołeczne.Barierądla
rozwojuenergetykiwiatrowejwPolsce
niejestklimat,alesprzeczneiróżnieinterpretowaneprzepisyprawadotyczącegłówniekwestiiplanistycznych,budowlanychiśrodowiskowych.Niezwykleistotnyjestrównieżczynnikspołeczny-brakakceptacjispołecznejdla
inwestycjimożeznacznieograniczyć
rozwójenergetykiwiatrowejwPolsce.
Zakłada się, że w 2020 r. elektrownie wiatrowe w Polsce powinny osiągnąć łączną moc ok.
6500 megawatów, czyli niemal trzy razy więcej niż obecnie. Czy to realne?
Polskastarasięprowadzićpolitykę
energetycznązgodnązestrategiąUE,
któraopartajestnastałymwzroście
udziałuenergiiprodukowanejzeźródełodnawialnych.Zgodniezobowiązującympakietemklimatyczno-energetycznym,awjegoramach,namocy
dyrektywy2009/28/WE,Polskajest
zobowiązanadoograniczeniaemisji
CO2orazosiągnięcia15-proc.udziału
energiizeźródełodnawialnychw
strukturzeenergiifinalnejdo2020roku.Wydajemisię,żecel,jakizakłada
namdyrektywaUE,jestrealny,alepod
warunkiemżerządwprowadzistabilny

MATERIAŁY PRASOWE

systemwsparciadlaodnawialnychźródełenergii(ustawaoOZE),ułatwiuzyskiwanieprawadrogi(ustawaokorytarzachprzesyłowych)orazumożliwi
przyłączaniedosieci.Wprzeciwnym
razieponiesiemykonsekwencjezaniewywiązaniesięzezobowiązańakcesyjnych,akosztamiwpostacipodwyżki
cenyenergiijakzwyklezostanieobciążonykażdyznas.
Czy przygotowanie od strony proceduralnej
budowy elektrowni wiatrowej jest skomplikowane i które przepisy powodują największe
trudności?
Zdecydowanietak.Zasadniczym
problemem,którynapotykająinwestorzywtejbranży,jestżmudnyidługotrwałyprocesprzygotowaniainwestycjiczęstoprzekraczającyokresnawet
sześciulat.Trudnościsprawiaraczej
brakjasnychprzepisówprawa,copowodujewielekomplikacji.Dlaprzykładu– niemaprzepisu,któryokreślałby,
wjakiejodległościodzabudowańpowinnastaćturbinawiatrowa.Prawo
określajedynienormydotyczącemaksymalnychpoziomówhałasu.Wnioskującdalej,wjednymmiejscuturbina
wiatrowamożebyćzainstalowana300
m,awdrugim,nawet800modzabudowań.Wszystkozależyodukształtowaniaterenu,wielkościimocyturbiny.
Kolejnymprzykłademniejasnościw
przepisachprawajestbadaniewpływu
elektrowniwiatrowychnasiedliska
ptakówinietoperzy.Określatozbiór
„dobrychpraktyk“,opracowanyprzez

A jak jest z kulejącym u nas prawem dotyczącym planowania przestrzennego?
Podstawowymproblemem,jakinapotykająinwestorzynaterenachgmin
wiejskich,naktórychrealizowanesą
inwestycje,jestbrakmiejscowychplanówzagospodarowaniaprzestrzennego,któryskutkujekoniecznościąprzeprowadzeniadługotrwałegoprocesu
planistycznego.Ponadtowpoczątkowejfazietegoprocesu(SUiKZP;studiumuwarunkowańikierunkówzagospodarowaniaprzestrzennego– red.)
należyprecyzyjnieokreślić,zdokładnościądokilkudziesięciumetrów,lokalizacjęelektrowni.Żądanieokreślenia
miejscainwestycjiwpoczątkowejfazie
projektujestsprzecznezideąpracstudyjnych,którychcelemjestzdiagnozowaniewszelkichograniczeńwrealizacji
inwestycji,tj.siedliskorzadkiegoptaka,
odwiertgeologicznyczystanowiskoarcheologiczne.
Elektrownie wiatrowe budzą wielki sprzeciw
społeczności lokalnych. Akcje protestacyjne
organizowane przez komitety przeciwników
wiatraków liczy się w setkach.
Wzwiązkuzbrakiemspołecznego
zaufaniadobudowyfarmwiatrowych
wkwietniutegorokupostanowiliśmy
przeprowadzićniezależnebadania,
którychcelembyłozweryfikowanie
stereotypównatematenergetykiwiatrowejinastawieniamieszkańców,którzynacodzieńżyjąwokolicyfarmwiatrowych.Zbadańprzeprowadzonych
przezMillwardBrownSMG/KRCwynika,żemieszkańcyokolic,wktórych
wybudowanesąfarmywiatrowe,są
pozytywnienastawienidotegorodzaju
inwestycji.Wbrewobiegowymopiniommieszkańcynieodczuwająuciążliwegohałasu,nieskarżąsięnazdrowie
inieodczuwająnegatywnegowpływu
farmwiatrowychnaśrodowisko.
Zdecydowanawiększośćmieszkańców,bo78proc.,stwierdza,żeobecnośćfarmywiatrowejniewpłynęłanegatywnienaichzdrowie,63proc.nie
odczuwahałasuspowodowanegopracąturbin,a61proc.niewidzinieko-

rzystnegowpływunaśrodowisko.Tylko17proc.niepoparłobydziśbudowy
elektrowniwiatrowej.
Staramysięjaknajwięcejrozmawiaćzludźmiiwyjaśniaćwszystkie
możliwewątpliwości.Mamydoczynieniazgłębokozakorzenionymistereotypaminatematenergetykiwiatrowej,brakiemwiedzyiedukacji
społeczeństwawtymzakresie.
Pamiętajmy,żeobowiązująceprzepisyprawawpełnigwarantująbezpieczeństwomieszkańcomżyjącymwpobliżufarmwiatrowych.Lokalizacjatakiejinwestycjiwymagabowiemuzyskaniadecyzjiośrodowiskowychuwarunkowaniachrealizacji
przedsięwzięcia,aprocesocenyoddziaływaniainwestycjinaśrodowisko
odbywasięprzyudzialeregionalnego
dyrektoraochronyśrodowiskaorazinspektorasanitarnego.Instytucjetew
każdymprzypadkuwnikliwiebadają
wszelkieaspektywpływubudowyoraz
funkcjonowaniafarmywiatrowejna
życieizdrowieludzioraznaśrodowiskonaturalne.Niemazatemmożliwości,abyfarmawiatrowamiałajakikolwieknegatywnywpływnazdrowie
człowiekaczyśrodowiskonaturalne.
Ale liczba protestów się nie zmniejsza.
Cogorsza,wciążichprzybywa.I
trzebasięliczyćzdalsząeskalacją.
Dawniejchodziłoczęstooindywidualneinteresy,czasempoprostuozawiść
ludzką.Terazprotestyprzyjmująformę
zorganizowanychakcji,takżewskali
kraju,aczasemnawetpróbęwywarcia
presjinainwestorze.
Farmy wiatrowe, w przeciwieństwie do dawnych, napędzających młyny, nie grzeszą urodą.
Psują krajobraz...
Tojedynyzarzutmerytoryczny,na
któregoodparcieniemamyargumentów.Poprostudlatego,żeogustachsię
niedyskutuje.Kiedyspotykamsięz
przeciwnikamifarmwiatrowych,pytamich,czywoląwidokfarmywiatrowejczyteżkominów,krajobrazuzdewastowanegoprzezodkrywki,hałdy,
lasyzniszczoneprzezkwaśnedeszcze.
Może gdyby korzyści z elektrowni mieli nie tylko właściciele gruntów, którzy dzierżawią ziemię pod budowę, ale także ich sąsiedzi, protestów byłoby mniej?
Dotegodążymy,podobniezresztą
jakinniinwestorzy.Gmina,naterenie

którejzostaniewybudowanafarma
wiatrowa,możeliczyćnaznaczne
zwiększeniewpływówdobudżetu.
Corokuinwestorbędziezasilać
gminnekontopodatkiem,którywynosi2proc.wartościbudowlanejczęściobiektu.Średniejwielkościfarma
składającasięzkilkunastuturbingenerujewpływydolokalnegobudżetu
rzędu1,2–1,5mlnzłotychrocznie.To
kilkanaścieprocentbudżetutypowej
polskiejgminywiejskiejidwa–trzy
razywięcej,niżwydajeonana
wszystkieinwestycje.Przydobrym
gospodarzutakizastrzykfinansowy
możewpłynąćnarozwójgminy.
Zwłaszczażesątodochodyzagwarantowanena20–30lat,azatembardzodobrapodstawadozaciągania
kredytów.
Koszt wzniesienia elektrowni wiatrowej wynosi obecnie ok. 6 mln zł w przeliczeniu na jeden
zainstalowany megawat. Jaka jest rentowność
takiej inwestycji?
Energetykawiatrowatoinwestycje
wysokiegoryzykazpowoduprotestówspołecznychitrudnychdopokonaniaprocedur.Sątojednakinwestycje,któregwarantująkilkuprocentowy
zwrotzkapitałuwskaliroku.Tobezpieczny,interesującyzyskipowódzainteresowaniainwestorówpolskim
rynkiem.Alezmianylegislacyjne– np.
propozycjausztywnieniacenyenergii
lubwprowadzeniemniejkorzystnych
zasadprzyznawaniazielonychcertyfikatów–mogąspowodować,żefarmy
wiatroweprzestanąbyćopłacalne.To
budzinaszniepokój.
Eolfi Polska to spółka międzynarodowej grupy Veolia Environnement, która może inwestować w każdym kraju na świecie...
Nadalwierzymy,żePolskajestbardzoatrakcyjnymrynkiem,choćnie
mogępowiedzieć,żełatwymzewzględunabariery,jakienapotykamypodczasrealizacjiinwestycji.
—rozmawiałGrzegorzŁyś
EolfiPolska jest spółką należącą do grupy Veolia
Environnement, światowego lidera usług dla środowiska w sektorach: woda, transport, gospodarka odpadami oraz energia. Utworzona w 2004 roku Eolfi
jest obecnie jednym z czołowych inwestorów w obszarze energetyki odnawialnej oraz operatorem parków wiatrowych i słonecznych w Europie oraz USA.
Eolfi Polska realizuje projekty farm wiatrowych zlokalizowanych w różnych częściach kraju, m.in. na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie i na
Podlasiu. Do 2020 roku Eolfi planuje wybudowanie w
Polsce farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 1000
MW. www.eolfi.pl
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organizacjeekologiczne.Choćzbiór
tenniejestaktemprawnym,wpraktycejednakGeneralnaDyrekcjaOchrony
Środowiskaoczekuje,żeraportooddziaływaniuinwestycjinaśrodowisko
będzieuwzględniałwytyczneorganizacjiekologicznych.

Nie mamy w Polsce naprawdę silnych i stałych
wiatrów. Jeszcze kilkanaście lat temu uważano, że perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej są u nas bardzo ograniczone.
Radosław Sałaciński: Odtegoczasusytuacjazasadniczosięzmieniła–
obecnieakceptowalnypoziomprędkościwiatrudlarealizacjiinwestycji
jestznacznieniższyaniżelijeszczekilkalattemudziękistosowaniucoraz
bardziejwydajnychturbinwiatrowych.Wwynikupostęputechnologicznegozaczętokonstruowaćturbinygwarantująceopłacalnośćwytwarzaniaenergiiprzyśrednichprędkościachwiatru,charakterystycznych
dlawarunkówklimatycznychśrodkowejEuropy.Rotoryturbinwyposażonesąwśmigłaośrednicydo60m,instalujesięjerównieżnawyższych
wieżach,sięgającychnawet120m.

