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Co dalej z energetyką obywatelską?

Polska energetyka działa na zasadzie modelu scentralizowanych dostaw i produkcji

Większość energii produkowana jest w kilkudziesięciu
elektrowniach i elektrociepłowniach zlokalizowanych
głównie na południu Polski.
Z tego powodu zdarza się, że
wybrane regiony w kraju ma
problemy z dostawami prądu.
Często na polskich wsiach dochodzi do obniżenia napięcia,
co skutkuje problemami z produkcją energii. Rozwiązaniem
problemu, według wielu specjalistów (oraz na bazie doświadczeń innych państw),
może być rozwój energetyki
rozproszonej, opartej lokalnych źródłach wytwórczych,
bazujących najczęściej na
energii odnawialnej.

Tańsza energia

Zgodnie z ideą zdefiniowanej
już w Polsce tzw. „energetyki
obywatelskiej” każdy obywatel powinien, o ile to możliwe,
sam produkować energię na
własne potrzeby. Energetyka

obywatelska to nie tylko tańsza energia dla gospodarstw
domowych (energii nie trzeba
przesyłać na duże odległości
- to przecież oznacza straty na
przesyle - około 7 proc.). To
także większe bezpieczeństwo
energetyczne kraju, ze względu na różnorodność rozproszonych źródeł energii. Energetyka obywatelska to także
nowe (polskie) miejsca pracy,
zarówno przy konserwacji
tych urządzeń branży OZE
(kolektory, pompy ciepła, PV
i inne), jak i przy przetwórstwie np. biomasy i biogazu.

Energetyka dla każdego?

Dodatkowo według wielu specjalistów branży OZE wprowadzenie taryf gwarantowanych doprowadzi do spadku
kosztów technologii OZE o co
najmniej 10 procent rocznie
(tak się działo na przykład na
rynku niemieckim). W przypadku awarii sieci energetycznej duża ilość małych
źródeł energii zabezpieczyłaby mikroobszary przed odłączeniem od dostaw prądu
i ciepła. Warto zdawać sobie
sprawę, że energetyka obywatelska może dotyczyć nie tylko
pojedynczych
gospodarstw

swoim budynku (na dachu)
nie może wytwarzać energii
elektrycznej za pomocą modułów PV? Niezbędna jest
tutaj bardzo skomplikowana
procedura formalno-prawna.

Niekorzystne zmiany

Energia słoneczna może być przyszłością Polski
domowych - czyli każdego
z nas. Energetyka obywatelska może także przybierać
kształt spółek cywilnych lub
spółdzielni wytwarzających
energię.
W Polsce może się to kojarzyć z poprzednią epoką,
jednak w Europie np. w Niemczech funkcjonuje obecnie
prawie tysiąc tego typu spółdzielni, a prawie dwa miliony

fot: nadesłana

osób produkuje energię na
własne potrzeby.

Skomplikowana procedura

Mimo tej wiedzy dziwi to, że
niestety w Polsce rozwój energetyki obywatelskiej wciąż napotyka trudności administracyjne i prawne. Jako przykład
ograniczenia formalnego warto sobie np. postawić pytanie:
dlaczego szkoła w Polsce na

Nowym problemem jest projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Wychodzi na to, że za szybko
cieszyliśmy się tym, że nowa
ustawa została podpisana
przez prezydenta. Gdy ustawa weszła w życie już w tym
samym miesiącu Ministerstwo
Gospodarki
przygotowało
projekt nowelizacji ustawy
o odnawialnych źródłach
energii, w której zmienia na
niekorzyść sporo zapisów
istotnych dla Prosumenta.
W ocenie Instytutu Energii
Odnawialnej wprowadzenie
tych zmian do ustawy nie
tylko obniży taryfy gwarantowane FiT, lecz także zwiększy koszty instalacji OZE.

Przygotowany przez resort
gospodarki projekt nowelizacji ustawy o OZE wprowadzi
dla przyszłych prosumentów
szereg utrudnień i procedur
biurokratycznych, w tym kary
i kontrole.
Czy rząd świadomie rezygnuje z postępowej polityki
energetycznej oraz budowy
innowacyjnej, sprawiedliwej
społecznie gospodarki na
rzecz wzmacniania monopolu kilku koncernów kosztem
obywateli? Towarzyszy temu
dezinformacja opinii publicznej, co do rzeczywistych kosztów krajowej energetyki prosumenckiej. Jeżeli dzisiaj nie
zostaną podjęte strategiczne
decyzje, Polska będzie zmuszona do kupowania tańszej
energii z zagranicy. Zresztą
to już się dzieje: w tym roku
po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat kupiliśmy tańszy
prąd z Norwegii. Był tańszy
od tego, który produkujemy
w kraju z węgla.
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Co w raporcie o OZE?

Województwo kujawsko-pomorskie ma potencjał do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Potencjalnie ogromnym źródłem energii odnawialnej
jest energia słoneczna. Duży
wpływ na opłacalność wykorzystania
odnawialnych
źródeł energii ma ich koncentracja. Naturalny potencjał
dostrzegany na terenie naszego województwa jest oceniany pozytywnie pod kątem
warunków dla rozwoju inicjatyw pozyskiwania energii ze
źródeł odnawialnych.
NOWOŚCI

Największe szanse

W Polsce są dobre warunki do wykorzystania energii
promieniowania słonecznego
przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń
wykorzystujących tę energię
do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Największe
szanse rozwoju w krótkim
okresie mają technologie
konwersji termicznej energii
promieniowania słonecznego,

oparte na wykorzystaniu kolektorów słonecznych.

Specjalny raport

W ramach projektu „Promocja
odnawialnych źródeł energii
oraz nowoczesnych systemów
dywersyfikujących
źródła
i sposoby ich wykorzystania
jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim” prowadzonym przez
Urząd Marszałkowski w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
„TILIA”, opracowano raport
„O możliwościach energetycznych województwa kujawsko-pomorskiego na przykładzie
zrealizowanych
projektów
związanych z wykorzystaniem energii słonecznej”.
Raport przedstawia wyniki
analiz i badań przeprowadzonych w gminach Łubianka,
Chełmża i Łysomice. Realizacja pilotażowych projektów
zakresie wykorzystania energii odnawialnej, umożliwiających zakup i montaż solarnych systemów grzewczych
w ww. gminach, przyczynia
się nie tylko do osiągnięcia
znacznych zmian energetycz-

nych, gospodarczych, środowiskowych na danym terenie,
ale również do uzyskania znaczących efektów społecznych,
wpływających w istotny sposób na rozwój tego obszaru.

Jakie projekty?

Analiza objęła realizację zakończonych projektów podjętych na terenie trzech gmin
wiejskich. Wśród badanych
przedsięwzięć badane były
projekty o następujących tytułach: „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnych
w gminie Chełmża poprzez
zastosowanie przyjaznej środowisku energii odnawialnej”, „Podniesienie jakości
środowiska naturalnego na
terenie gminy Łubianka poprzez montaż i uruchomienie
indywidualnych
jednostek
wytwórczych wykorzystujących energie promieniowania
słonecznego”, „Wykorzystanie energii słonecznej szansą
na poprawę jakości środowiska w gminie Łysomice”.

Cele projektów

Celem głównym projektów
było zwiększenie poziomu

świadomości
ekologicznej
mieszkańców województwa
kujawsko-pomorskiego w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii
i ich wpływu na środowisko
naturalne oraz racjonalnego
kształtowania
przestrzeni.
Badania obejmowały analizę
możliwości
wykorzystania
energii słonecznej, efektywność i korzyści wynikające
z zastosowania urządzeń solarnych.
Analizie poddana została
również ocena społecznego
oddziaływania takich działań,
uwzględniono badanie nastrojów i oczekiwań społecznych.

Promocja w gminach

Raport został rozesłany do
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego celem wykorzystania
i promowania alternatywnych
źródeł energii w poszczególnych gminach województwa.
Zapraszamy na stronę internetową www.naszaenergi.kujawsko-pomorskie.pl
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Energia odnawialna nie jest
wymysłem współczesnych
czasów, ale jej wykorzystanie
staje się koniecznością dla
dzisiejszego świata.

