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Ruszy³a najm³odsza farma wiatrowa w Polsce

DAWID I GOLIAT
Pawe³ Wójcik
Wygl¹da to trochê jak Dawid i Goliat. Elektrownia Be³chatów jest najwiêksz¹ w Polsce i Europie elektrowni¹ opalan¹ wêglem brunatnym. Moc pracuj¹cych tu bloków energetycznych wynosi 4440 MW, co
stanowi oko³o 15% mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej. Obok, na szczycie Góry Kamieñskiej, usypanej z nadk³adów Kopalni Wêgla brunatnego “Be³chatów”, stoi najnowsza w Polsce farma
wiatrowa, w której 15 wiatraków mo¿e wyprodukowaæ najwy¿ej... 30 MW pr¹du. Blisko 150 razy mniej.
Polska ma do nadrobienia du¿e
zaleg³oœci we wprowadzaniu energetyki ze Ÿróde³ odnawialnych do energetycznego krwioobiegu kraju.
Wprawdzie przydzielono nam okre-

sy przejœciowe, ale i tak niebawem
bêdziemy musieli spe³niaæ kryteria 3
x 20, czyli zwiêkszenie efektywnoœci
energetycznej o 20%, zmniejszenie
zu¿ycia energii o 20% oraz – co nas
w tym artykule szczególnie interesuje – zwiêkszenie udzia³u energii ze
Ÿróde³ odnawialnych w bilansie energetycznym kraju do 20%.
Obecnie wykorzystanie OZE w
Polsce stanowi oko³o 5% i trzeba mieæ
œwiadomoœæ, ¿e nie wystarczy zwyczajny przyrost produkcji, lecz musi
on uwzglêdniaæ rozwój gospodarczy
kraju. Bowiem przyrost 1% Produktu Krajowego Brutto (PKB) poci¹ga
za sob¹ koniecznoœæ wzrostu mocy
znajduj¹cej siê w dyspozycji gospodarki o 0,7%. A zatem je¿eli nasz kraj
bêdzie siê rozwijaæ œrednio w tempie
ok. 5% wzrostu PKB rocznie (a liczymy przecie¿ na wiêcej), to przyrost mocy powinien wynosiæ oko³o
3,5% rocznie. Ten przyrost dotyczy
jedynie utrzymania status quo, dopiero przyrost ponad tê wartoœæ pozwala
na faktyczny wzrost udzia³u OZE w
bilansie energetycznym kraju.
Energia elektryczna z OZE w
przypadku naszego kraju produkowana jest g³ównie z biomasy i to niemal
wy³¹cznie w postaci wspó³spalania.
Innym powa¿nym Ÿród³em energii
elektrycznej s¹ elektrownie wodne. Ale
najszybciej rozwijaj¹c¹ siê dziedzin¹ s¹
elektrownie wiatrowe. W roku 2007 w
polskich elektrowniach wiatrowych wyprodukowano ponad 302,6 GWh enerNajwy¿sza góra w Centralnej Polsce
sta³a siê miejscem posadowienia
najnowszej farmy wiatrowej.
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gii elektrycznej. To znacznie wiêcej
ni¿ w roku 2006, kiedy z wiatru wyprodukowano 245,5 GWh.
Wiatraki wracaj¹
Cz³owiek od zarania dziejów
wykorzystywa³ energiê wiatru. W
Polsce wiatraki me³³y zbo¿e, a w
Holandii osusza³y poldery. Dzisiaj te
charakterystyczne budowle mo¿na
spotkaæ jedynie w skansenach. Ale od
oko³o 10 lat wiatraki wracaj¹.
Pierwsza w Polsce profesjonalna farma wiatrowa powsta³a na pocz¹tku obecnego wieku w Barzowicach ko³o Dar³owa. Jej za³o¿ycielem
by³ Wojciech Romaniszyn. I nie jest
spraw¹ przypadku, ¿e elektrownia ta
zbankrutowa³a. Bowiem kolejne polskie rz¹dy – wbrew werbalnym deklaracjom – nie s¹ specjalnie zainteresowane rozwojem energetyki wiatrowej. Przyk³adem mo¿e byæ zarz¹dzenie Urzêdu Regulacji Energetyki,
które z jednej strony nak³ada³y na
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
obowi¹zek nabywania czystej energii,
a z drugiej nakazywa³y d³ugoterminowe planowanie dostaw energii
przez elektrownie wiatrowe – co by³o
w sposób oczywisty niewykonalne.
Ale nadal udzia³ energii produkowanej z wiatru w krajowym zu¿yciu energii jest niemal symboliczny.
Wykorzystujemy w tym zakresie
mniej ni¿ 0,1% mo¿liwoœci, jakie niesie ze sob¹ wiatr. Wed³ug Polskiego
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
(PSEW) w roku 2006 udzia³ wiatru
w produkcji energii elektrycznej wyniós³ zaledwie 0,16% (produkcja
energii z wiatru by³a na poziomie
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GWh, a krajowe zu¿ycie wyÂ 245,5
nios³o 149 TWh). Nie dysponujê jeszcze pe³nymi danymi za rok 2007. Wiadomo, ¿e produkcja energii w elektrowniach wzros³a, ale zapewne nie
przekroczy³a 0,5% krajowego zu¿ycia energii elektrycznej.
Co prawda ³¹czna moc farm
wiatrowych w Polsce przy³¹czonych
do sieci o napiêciu 110kV wynosi
obecnie ok. 270 MW to Polskie Sieci
Elelektroenergetyczne Operator wyda³
ju¿ warunki przy³¹czenia dla farm wiatrowych o ³¹cznej mocy 810 MW. Co
wiêcej – uzgodni³ ju¿ warunki przy-

generacji wiatrowej do roku 2020 wynios³a ok. 13,6 GW, co mia³oby stanowiæ oko³o 20% mocy zainstalowanych
w Krajowym Systemie Energetycznym
(KSE). Poniewa¿ szacuje siê, ¿e efektywnoœæ pracy Ÿróde³ wiatrowych jest
na poziomie oko³o 25%, elektrownie
wiatrowe mia³yby produkowaæ rocznie oko³o 30 TWh energii elektrycznej. Prawdopodobne zu¿ycie energii
elektrycznej w Polsce w tym czasie siêgnie poziomu oko³o 200 TWh, a to
oznacza, ¿e energetyka wiatrowa jest
wówczas w stanie dostarczyæ do KSE
15% energii elektrycznej.

Spod wiatraków rozpoœciera siê widok na 15% polskiej energetyki
zawodowej.

Jak zapewnia Jaros³aw Mroczek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, budowa
takiej liczby nowych mocy wiatrowych jest mo¿liwa bez specjalnych
inwestycji w infrastrukturê sieciow¹
poza tymi, które i tak znajduj¹ siê w
d³ugofalowych planach PSE Operator i spó³ek dystrybucyjnych. Gdyby
zrealizowano dodatkowe inwestycje
maj¹ce na celu poprawê infrastruktury sieciowej, to mog³oby powstaæ
znacznie wiêcej nowych farm wiatroPerspektywa niemal idylliczna wych. Problem w tym, ¿e polskie rz¹dy nie wydaj¹ siê szczególnie zainteFachowcy z bran¿y energetyki resowane rozwojem energetyki wiawiatrowej oceniaj¹, ¿e jest ca³kowicie trowej. Z jednej strony – o czym ju¿
mo¿liwe, aby wielkoœæ mocy ³¹cznej wspomniano – przedstawiciele Polski
³¹czenia okreœlone przez operatorów
systemów dystrybucyjnych na moc
ok. 3189 MW. £¹cznie daje to moc
zainstalowan¹ o wieloœci 3990 MW.
Zwiastuje to blisko 15-krotny przyrost produkcji energii elektrycznej z
farm wiatrowych. Warto jeszcze porównaæ dwie liczby: 4,44 GW – moc
elektrowni w Be³chatowie i 3,99 GW
– ³¹czna moc czynnych i planowanych
na najbli¿sze lata elektrowni wiatrowych.
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podpisuj¹ siê pod planem 3 x 20, a z
drugiej tworzone s¹ dokumenty i
ograniczenia wskazuj¹ce raczej na koniecznoœæ minimalizacji, a nie maksymalizacji tych celów.
Finanse, finanse...
Tymczasem, jak przekonuje prezes Mroczek, koszt budowy 12–13 GW
w elektrowniach wiatrowych powinien
wahaæ siê w granicach 15–18 mld euro.
Zainteresowanie inwestorów energetyk¹ wiatrow¹ jest du¿e, wiêc nie powinno byæ wiêkszych problemów ze
znalezieniem takiej iloœci pieniêdzy.
Zainteresowanie inwestorów
bierze siê z dwóch przyczyn. Po
pierwsze – kraje zachodnie od lat zaanga¿owane w energetykê wiatrow¹
s¹ obecnie na etapie przebudowy swojej bazy wiatraków z urz¹dzeñ o mocach 05–1,5 MW na urz¹dzenia o
mocach 2,5–4 MW. Inwestorzy racjonalizuj¹c koszty inwestycji chc¹ przenieœæ starsze, ale w pe³ni sprawne i
mog¹ce pracowaæ jeszcze wiele lat
urz¹dzenia, miêdzy innymi do naszego kraju. Drug¹ przyczyn¹ jest rozpêdzony przemys³ produkuj¹cy wiatraki
i szukaj¹cy nowych rynków zbytu. Ten
zbieg okolicznoœci spowodowa³, i¿ cena
1 MW na przestrzeni ostatnich lat spad³a niemal dwukrotnie.
Obecnie koszt 1 MW mocy zainstalowanej w elektrowni wiatrowej
to oko³o 1,6 mln euro, a wiêc jest to
kwota niewiele wiêksza ni¿ ma to miejsce w przypadku tradycyjnych, cieplnych elektrowni konwencjonalnych, w
których koszt instalacji 1 MW oceniany jest na oko³o 1,3–1,5 mln euro.
Oczywiœcie trzeba mieæ œwiadomoœæ
zasadniczej ró¿nicy pomiêdzy efektywnym wykorzystaniem 1 MW w elektrowni konwencjonalnej i takiego samego megawata w elektrowni wiatrowej. Mo¿na oszacowaæ, ¿e w elektrowni konwencjonalnej wykorzystywane
jest oko³o 50–60% mocy zainstalowanej, reszta to przerwy na remonty i konserwacje oraz praca z niepe³n¹ moc¹.
W elektrowni wiatrowej œredniorocznie wykorzystywanych jest zaledwie
oko³o 25% mocy zainstalowanej. Po
prostu jest ona zale¿na od mo¿liwoœci
meteorologicznych.
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Œredni czas pracy turbiny wiatrowej w ci¹gu roku zale¿y od jej rodzaju i od warunków atmosferycznych. W zawieranych obecnie kontraktach uwzglêdniany jest tzw. parametr dostêpnoœci turbin, co oznacza,
¿e producenci gwarantuj¹, i¿ w ci¹gu
roku 98% czasu, w którym turbiny
mog¹ pracowaæ, bêd¹ pracowa³y. Pozosta³e 2%. czasu przeznaczane jest
na konserwacjê i przegl¹dy. Szacuje
siê, i¿ 1 MW mocy zainstalowanej w
turbinie wiatrowej jest w stanie wygenerowaæ oko³o 2600 MWh rocznie.
Na sztucznej górze prawdziwy
wiatrak
Jad¹c z Warszawy w stronê Katowic dawn¹ “gierkówk¹”, niedaleko za rozjazdem z autostrad¹ A1,

15 wiatraków i 30 MW mocy
zainstalowanej na szczycie Góry
Kamieñskiej.

po prawej stronie, w zdecydowanie
równinnym krajobrazie, zaledwie 6
kilometrów od drogi, uka¿e siê nam
pod³u¿na góra. Wznosi siê ona na
wysokoœæ 150–170 metrów ponad
okolicê. W najwy¿szym miejscu
mierzy 386 m n.p.m.
Nie jest ona ¿adnym geologicznym wybrykiem natury, ale œwiadec-
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Aby wyprodukowaæ tak¹ iloœæ
twem ingerencji cz³owieka w œrodowisko. Powstawa³a od koñca lat 70. do energii elektrycznej w elektrowni
roku 1992 i zgromadzono w niej 1350 konwencjonalnej, trzeba by spaliæ w
mln m3 zewnêtrznego nadk³adu od- niej 40–45 poci¹gów z wêglem (40–
krywkowej Kopalni Wêgla
Brunatnego “Be³chatów”.
Obecnie nazywana jest ona
Gór¹ Kamieñsk¹ – od po³o¿onej nieopodal miejscowoœci.
Jednym z g³ónych inicjatorów realizacyjnych projektu jest Mateusz Gawdzik
(pilot aeroklubu w PiotrkowieTrybunalskim) i póŸniej
szef Biura Realizacji Inwestycji, który wykonuj¹c loty nad
Gór¹ Kamieñsk¹ stwierdzi³, ¿e
wiatry wystêpuj¹ce nad ni¹ s¹
zdecydowanie mocniejsze ni¿
w pozosta³ych rejonach.
Prowadzone od koñca
ubieg³ego wieku badania si³y i
kierunku wiatrów wykaza³y, i¿
Góra Kamieñska jest zdecydowanie korzystnym miejscem
dla lokalizacji farmy wiatrowej.
Dwa przedsiêbiorstwa: Elektrownie Szczytowo-Pompowe
S.A. z Warszawy oraz ELBIS
Sp. z o.o. z Rogowca porozumia³y siê i w ten sposób w lipcu 2003 roku powsta³a ElekKrótko mówi¹c, ekologiczny pr¹d jest, a
trownia Wiatrowa Kamieñsk
zielonych certyfikatów nie ma. Gdzieœ w
Sp. z o.o., stawiaj¹ca sobie za
biurokratycznej machinie URE zniknê³o
cel budowê elektrowni wiatronale¿ne nam 5 milionów z³otych –
wej na wierzchowinie zrekulpowiedzia³
Bogus³aw Terlecki, prezes
tywowanego zwa³owiska zeZarz¹du
Elektrowni
Wiatrowej Kamieñsk.
wnêtrznego KWB Be³chatów.
W ci¹gu pó³tora roku (czerwiec 45 tys. ton wêgla), a co za tym idzie
2006 - listopad 2007 r.) na szczycie wyemitowaæ do atmosfery tysi¹ce ton
Góry Kamieñskiej stanê³o 15 wiatra- dwutlenku wêgla oraz innych zanieków, ka¿dy o mocy 2 MW. £¹czna moc czyszczeñ.
– Fundacja EkoFundusz ma
zainstalowana wynosi 30 MW. Wszelkie obliczenia wskazuj¹ na to, ¿e rocz- swój udzia³ w budowie Elektrowni
na produkcja energii elektrycznej wy- Wiatrowej Kamieñsk – powiedzia³ dr
niesie ponad 74 GWh. Jest to taka iloœæ Stanis³aw Sitnicki, prezes EkoFunenergii elektrycznej, jak¹ w ci¹gu roku duszu. – Wydaliœmy na tê inwestycjê
zu¿ywa mniej wiêcej 40 tys. statystycz- 8,05 mln z³otych. Wprawdzie wydaje
siê, ¿e wobec oko³o 160 mln z³, jakie
nych gospodarstw domowych.
Elektrownia Wiatrowa Ka- poch³onê³a ta inwestycja, to nasza
mieñsk pracuje w pe³nej automatyce kwota nie jest wielka, ledwie ok. 5%,
i produkuje energiê elektryczn¹ o ale trzeba sobie uœwiadomiæ, ¿e jest
wysokiej jakoœci potwierdzonej prze- to dotacja, czyli pieniêdzy tych nie
prowadzonymi badaniami zgodnymi trzeba ju¿ oddawaæ. Dotacja EkoFunz Polskimi Normami. Wyniki badañ duszu w ca³oœci zosta³a przeznaczona
zosta³y akceptowane przez Operatora na zakup i monta¿ czêœci turbin wiatrowych.
Sieci Elektroenergetycznej.
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Elektrownia dzia³a i sprzedaje pr¹d
Â do Zak³adu
Energetycznego £ódŸ Teren Obrót Sp. z o.o. od ponad pó³ roku.
Poza gotówk¹, któr¹ otrzymuje bezpoœrednio od odbiorcy, wa¿nym Ÿród³em
dochodu s¹ tak zwane zielone certyfikaty, które potwierdzaj¹ wprowadzenie
do sieci okreœlonej iloœci ekologicznej
energii elektrycznej. Certyfikaty te
staj¹ siê prawem maj¹tkowym, czyli
mo¿na je sprzedaæ za godziw¹ op³at¹, a
nabywcami s¹ np. elektrownie czy elektrociep³ownie wêglowe, które z ró¿nych
wzglêdów nie s¹ w stanie wdro¿yæ u
siebie wspó³spalania.
– Zderzyliœmy siê z pewnym problemem – mówi Bogus³aw Terlecki,
prezes Zarz¹du Elektrowni Wiatrowej
Kamieñsk – Otó¿ od chwili faktycznego uruchomienia elektrowni do otrzymania koñcowych dokumentów wyprodukowaliœmy i sprzedaliœmy do sieci
okreœlon¹ iloœæ pr¹du. Wszystko wskazuje na to, ¿e jest to pr¹d z tych w³aœnie
wiatraków i spe³nia wszelkie wymagania dotycz¹ce zielonej energii. Za ten
pr¹d powinniœmy otrzymaæ od Urzêdu
Regulacji Energetyki zielone certyfikaty wartoœci 5 milionów z³otych. Tymczasem URE nie uznaje naszych roszczeñ. Krótko mówi¹c ekologiczny pr¹d
jest, a certyfikatów nie ma. Gdzieœ w
biurokratycznej machinie URE zniknê³o nale¿ne nam 5 milionów z³otych.
To nie jest jedyny problem, z jakim musz¹ walczyæ w³aœciciele elektrowni wiatrowych. Drugim wa¿nym
utrudnieniem jest sprawa planowania.
Obecnie w³aœciciele elektrowni wiatrowych maj¹ obowi¹zek przewidywaæ
dostawy energii elektrycznej z wyprzedzeniem 24 godzin. To i tak postêp w
stosunku do poprzedniego rozwi¹zania,
w którym mowa by³a o miesi¹cach.
Tymczasem elektrownie wiatrowe ca³kowicie zale¿¹ od si³ przyrody i wszelkie planowanie jest z³udne. A im d³u¿szy okres planowania, tym trudniej o
w³aœciw¹ prognozê.
– Jesteœmy w stanie planowaæ dostawy energii elektrycznej z doœæ du¿¹
dok³adnoœci¹ w obrêbie kilku godzin –
mówi prezes Terlecki. – Tymczasem z
powodu ró¿nic wynikaj¹cych z nieprzewidywalnoœci zjawisk atmosferycznych
obni¿ana jest rentownoœæ inwestycji w
elektrownie wiatrowe.
Straty s¹ realne. Obecna, wyznaczona przez Urz¹d Regulacji Energe-
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tyki, cena 1 MWh wynosi 128,80 z³. W
przypadku, gdy dostarczone przez nas
megawatogodziny rozbiegaj¹ siê z wielkoœci¹ planowan¹, wówczas otrzymujemy za nie jedynie 112,80 z³. Jest to
oko³o 11% mniej.
Zatem mo¿na odnieœæ wra¿enie,
¿e tworz¹c takie rozwi¹zania prawne regulator ma ukryty zamiar zniechêcenia
inwestorów do tego typu budowy. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e wygrywa lobby,
któremu szkoda tych 45 poci¹gów z wêglem, które nie wyjad¹ ze Œl¹ska.
Mo¿na zrozumieæ koniecznoœæ
planowania przy administrowaniu sieci¹ elektroenergetyczn¹. Ale energetyka wiatrowa jest ledwie marginesem i
obecnie nie jest w stanie w ¿aden sposób zachwiaæ Krajowym Systemem
Energetycznym. Nie bêdzie to mo¿liwe nawet wówczas, gdy osi¹gnie wspomniany ju¿ przez Jaros³awa Mroczka
poziom 13–14 GW, bowiem bêd¹ to
wiatraki rozproszone na terenie ca³ego
kraju i rachunek prawdopodobieñstwa
wskazuje na to, ¿e je¿eli jeden wiatrak
niespodziewanie zatrzyma siê, to inny
– równie niespodzianie – bêdzie siê
krêciæ.
Ale mo¿na te¿ dostrzec zmiany
w optyce URE postrzegania problemu
planowania w energetyce wiatrowej,
bowiem wskutek nacisku bran¿y energetyki wiatrowej przygotowywane jest
nowe rozporz¹dzenie, w którym
uwzglêdniono skrócenie planowania
dostaw energii elektrycznej produkowanej w farmach wiatrowych z 24 obecnie do 2 godzin.
– W Niemczech – mówi prezes
Terlecki – gdzie energetyka wiatrowa
jest bez porównania bardziej rozwiniêta ni¿ w Polsce, ryzyko prognozowania
bierze na siebie regulator. W³aœciciel
elektrowni wiatrowej ma tylko jedno
zadanie – produkowaæ ekologiczn¹
energiê elektryczn¹.
Tekst i zdjêcia: Pawe³ Wójcik

Elektrownia Wiatrowa
Kamieñsk
tel. +48 44 735 26 26
fax +48 44 735 33 11
adres korespondencyjny:
97-427 Rogowiec
skr. poczt. 6
w w w. e w k . p l

Wydawany jest od 1994
roku przy merytorycznej pomocy Departamentu Prawnego MŒ.
Periodyk ten adresowany jest do
wszystkich osób pragn¹cych
rozszerzyæ sw¹ wiedzê i pog³êbiæ wiadomoœci na temat prawnych aspektów ochrony œrodowiska, a zw³aszcza do osób,
przedsiêbiorstw, organów administracji pañstwowej i samorz¹dowej zawodowo zajmuj¹cych
siê ochron¹ œrodowiska. „Prawo
i Œrodowisko” jest obszernym
wydawnictwem zawieraj¹cym
oprócz materia³ów problemowych tak¿e aneks, w którym
drukowane s¹ najnowsze akty
prawne oraz projekty aktów
prawnych maj¹cych siê ukazaæ.
Prezentujemy równie¿ uzasadnienia zg³aszanych projektów
aktów prawnych tak, by czytelnik móg³ zapoznaæ siê z motywami, jakimi kieruj¹ siê legislatorzy. Czêsto przedstawiamy jednoczeœnie kilka projektów tych
samych ustaw.
Wydawnictwo prezentuje
nowe akty prawne, relacjonuje
prace legislacyjne resortu ochrony œrodowiska, Sejmu, Senatu,
omawia wykroczenia przeciw
prawu w sferze ochrony œrodowiska, stara siê wyjaœniæ w¹tpliwoœci w interpretacji aktów
prawnych.
Roczna prenumerata „Prawa
i Œrodowiska” kosztuje 270 z³.
Zamówienia prosimy przesy³aæ na adres:
D.A.W. MAXPRESS
ul. Ga³czyñskiego 23
05-501 Piaseczno
lub faksem: (0-22) 662-43-68
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