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Wzrost cen energii w okresie 2005-2010
maksymalny możliwy z powodu OZE vs średni rzeczywisty
dokonany przez spółki obrotu
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dane: PIGEO na podstawie ARE i URE
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50% w cenie energii w 2010 r.
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2,8 gr / kWh
10% ceny energii w 2010 r.

0
Zielone certyfikaty nie są główną przyczyną wzrostu cen energii dla odbiorców
końcowych. W latach 2011-2012 zielone certyfikaty nie wpłyną na poziom cen energii.

Udziały poszczególnych składników w cenie energii
Gospodarstwo domowe, G11, zużycie roczne 3000 kWh energii elektrycznej
Dane na 2011
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dane: PIGEO na podstawie rachunku dla G11 z PGE Obrót

Koszt całk.: 153 PLN / m-c

opłaty i podatki
91 PLN/m-c

612 PLN / MWh

VAT = 115 PLN/MWh (18,7%)
opłata abonamentowa = 4 PLN/MWh (0,7%)
opłata stała za przesył = 12 PLN/MWh (2%)
opłata przejściowa = 18 PLN/MWh (3%)
opłata sieciowa = 186 PLN / MWh (30,3%)
składnik jakościowy = 7 PLN/MWh (1,1%)
akcyza = 20 PLN/MWh (3,3%)

Produkt
62 PLN/
m-c

energia elektryczna = 250 PLN/MWh (40,9%)

7 PLN/m-c

zielone certyfikaty = 28 PLN/MWh (4,5%)

Agenda
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Uwarunkowania rozwoju obecne
Uwarunkowania planowane do wdrożenia w ujęciu projektu
ustawy o odnawialnych źródłach energii



statystyka – scenariusz
definicje



systemy wsparcia



Biogazownie rolnicze dziś
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dane na koniec 2011: PIGEO na podstawie ARR i URE

Biogazownie rolnicze w 2020
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dane w oparciu o scenariusz KPD oraz KRBR odpowiednio



Wszystkie biogazownie:

980 MW



Biogazownie rolnicze:

2000 instalacji

Definicje
biogaz
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dane w oparciu o scenariusz KPD oraz KRBR odpowiednio

Obowiązująca (ustawa o biokom. i biop. ciekłych):
gaz pozyskany z biomasy
Planowana (projektu ustawy OZE):
gaz pozyskiwany z biomasy z wyłączeniem zbóż pełnowartościowych,
w szczególności z przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych,
oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów
Propozycja PIGEO:
gaz pozyskiwany z biomasy z wyłączeniem zbóż pełnowartościowych,
w szczególności z przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych,
oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów biogaz rolniczy

Definicje
biogaz rolniczy
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dane w oparciu o scenariusz KPD oraz KRBR odpowiednio

Obowiązująca i planowana (ustawa Prawo energetyczne / projekt
ustawy OZE):
paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej
surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub
stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub
pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub
biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców
pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;

Definicje
paliwa gazowe
11

dane w oparciu o scenariusz KPD oraz KRBR odpowiednio

Obowiązująca (ustawa o biokom. i biop. ciekłych):
gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gazziemny
oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za
pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich
przeznaczenia;
Planowana (pakiet ustaw energetycznych):
gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gazziemny
oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za
pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich
przeznaczenia;
Propozycja PIGEO:
przywrócenie definicji, w przeciwnym razie powstaje wątpliwość pozyskania
certyfikatów z kogeneracji

Cena certyfikatów: obowiązujące vs. planowane
w zasadzie opłaty zastępczej, 2012 rok
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dane: PIGEO na podstawie ustawy Pe i projektu ustawy OZE

Cena certyfikatu: < Ozj
Jednostkowy przychód: < (286,74 + 202 = 489) PLN/MWh

Cena certyfikatu: < (Ozj – Oze) x k
Jednostkowy przychód: (470 - 202 = 268) x k + 202**

projektowane

Ozj = 470* PLN/MWh (+ coroczna inflacja w kolejnych latach)
Oze = 202 PLN/MWh (średnia cena energii na rynku z poprzedniego roku)
k – współczynnik korekcyjny

obowiązujące

Ozj = 287 PLN/MWh (+ coroczna inflacja w kolejnych latach)
Oze = 202 PLN/MWh (średnia cena energii na rynku z poprzedniego roku)

* - Projekt ustawy OZE obniża na niekorzyść wytwórcy energii z OZE wyjściową wartość
determinującą cenę certyfikatu (jeszcze przed korekcją współczynnikiem k) aż o ok. 19 PLN/MWh!
** - brak gwarancji ceny! Wartość określona na podstawie OSR do projektu ustawy OZE

Propozycja współczynników korekcyjnych
w dniu wejścia w życie ustawy
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dane: OSR do projektu ustawy OZE

1,65

1,4

1,3

Propozycja ustalania współczynników korekcyjnych
Ze wsparcia można korzystać w okresie 15 lat. Współczynniki ustalane są co 3
lata na 5 lat. Zmiany dotyczą także już funkcjonujących instalacji OZE.
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dane: PIGEO na podstawie projektu ustawy OZE
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Załóżmy, że raz ustalony k obowiązuje dla danej jednostki OZE przez 15 lat (nie wynika
to z projektu ustawy OZE, ale decydenci zapewniają, że takie były intencje...

O co chodzi w proponowanym modelu wsparcia?

Założono, że cena certyfikatu określona jako: (Ozj-Oze)*k jest gwarantowana. W rzeczywistości
ceny certyfikatów będą mniejsze. Przyjęto także, że cena Oze jest gwarantowana (k na podstawie
OSR).
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dane: PIGEO na podstawie projektu ustawy OZE

Wniosek:
wraz ze wzrostem rynkowej ceny energii drastycznie spada cena certyfikatów, szczególnie dla technologii
uprzywilejowanych. Proponowany model sprzeczny jest z ideą zróżnicowania poziomów wsparcia.

Certyfikaty z kogeneracji i łączenie z zielonym/
brązowym
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OZE
wszystkie biogazy/
biomasa (fizyczne
wytwarzanie energii
elektrycznej)

biogaz rolniczy
wtłaczany do sieci
(ekwiwalent)

CHP
biogaz rolniczy (dowolna moc)
oraz
wszystkie biogazy lub biomasa
(Pel < 1 MW)
biogaz nierolniczy, biomasa
(Pel >= 1 MW )
wszystkie biogazy (dowolna
moc)

Dziękuję za uwagę !
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