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WSTĘP
Istnieje wiele koncepcji mających służyć tworzeniu tzw. impulsów rozwojowych regionów. Większość
z nich jest zasadna, często spotykana ale w praktyce trudna do realizacji. Do takich koncepcji zaliczyć
można ekoturystykę, budowę tzw. szeroko rozumianej zielonej gospodarki czy innowacyjność.
Jednakże potencjał replikacyjny takich koncepcji jest ograniczony i choć teoretycznie „każdy tego
potrzebuje” to niekoniecznie akurat w danym regionie, gminie, miejscowości. Okazuje się jednak że
każdy region, powiat, gmina, wieś czy pojedyncze gospodarstwo domowe potrzebują energii, a
obecnie w szczególności energii elektrycznej. Energetyka konwencjonalna, bazująca na paliwach
kopalnych opiera się na mało demokratycznej zasadzie „niewielu zarabia na wielu” i tylko niewielu
doświadcza korzyści w postaci impulsów rozwojowych. Prof. Jules Pretty w swojej książce Sustainable
Development for Local Economies1szukając impulsów rozwojowych w wykorzystaniu odnawianych, ale
też szerzej – formułując kilkanaście lat temu zasady skutecznego rozwoju regionalnego i lokalnego
zwrócił uwagę m.in. na dwie zasady 1) konieczność zapobiegania wyciekom z lokalnej gospodarki
poprzez wykorzystanie …” odnawialnych źródeł energii, w szczególności wiatru, wody i biomasy i 2)
..”przyciąganie zasobów spoza społeczności, zwłaszcza kapitału, umiejętności, nowych technik”.
Niniejsze opracowanie podejmuje ten temat na przykładzie obecnie najbardziej dynamicznie
rozwijającej się technologii energetyki odnawialnej jaką jest energetyka wiatrowa. Choć jej rozwój
daje wiele korzyści dla społeczności lokalnych, gmin i regionów, nie zawsze jest wpisywana w ich
strategie rozwojowe i nie zawsze brana pod uwagę jako element polityki rozwoju albo nawet
alternatywa rozwojowa dla bardziej wątpliwych koncepcji i działań prorozwojowych. Są jednak takie
regiony i społeczności lokalne w Polsce w UE i na świecie które, dzięki planowaniu i świadomym
działaniu potrafiły z energetyki wiatrowej uczynić nie tylko impuls do rozwoju ale także dźwignię
rozwojową.
Energetyka odnawialna odegra w obecnej dekadzie olbrzymią rolę w realizacji polityki UE, a w
szczególności w realizacji polityki klimatycznej, energetycznej i tak ważnej dla Polski polityki
spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. W rozwoju energetyki odnawialnej w najbliższym
10-leciu, wobec wprowadzanych przez UE limitów emisji CO2 ograniczających oraz ograniczeń
środowiskowych w energetycznym wykorzystaniu biomasy (dotychczas głównym odnawialnym
zasobie energii) kluczową rolę odegra energetyka wiatrowa. Jest to bowiem technologia już obecnie
bardzo dojrzała technologicznie i już obecnie konkurencyjna wobec innych technologii generacji
energii elektrycznej. Odegra ona szczególną rolę także w Polsce, a w szczególności jako technologia
energetyczna wpisana w wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich (nie uszczuplając znacząco
areałów ziemi uprawnej i jej zasobów glebowych), które są dominującą formą zagospodarowania
przestrzeni i krajobrazu w naszym kraju.
Niniejsze opracowanie poświęcone jest analizie uwarunkowań rozwoju energetyki odnawialnej, w tym
w szczególności energetyki wiatrowej w rozwoju województw w Polsce do 2020 roku.
Uwarunkowania te przedstawiono w kontekście europejskim, krajowym i regionalnym odwołując się
do przykładów krajowych i zagranicznych, potencjałów lokalnego i regionalnego wykorzystania
energii wiatru oraz możliwości pozyskania na taki rozwój środków z zewnątrz (fundusze UE i kapitał
prywatny). Wyniki opracowania mogą być wykorzystane przy opracowywaniu planów rozwoju
energetyki odnawialnej w regionach i gminach oraz, w szczególności, w programowaniu
wykorzystania funduszy spójności UE w polskich regionach na lata 2014-2020 i dodatkowych
zewnętrznych źródeł kapitału oraz know-how w zakresie inicjowania i wdrażania projektów
energetyki wiatrowej.
Wyniki pracy mogą też stanowić pozytywny wkład do niełatwych dyskusji, także w gronie osób
dostrzegających niekorzystne strony rozwoju energetyki wiatrowej. Nie ma bowiem ani jednej
technologii energetycznej która nie wpływałaby na środowisko i ani jednej czystej technologii która

Pretty, Sustainable Development for Local Economies Centre for Environment and Society, John Tabor Labs, University
of Essex. 1998
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nie wpływa na koszty, a skala tego wpływu zależy od etapu rozwoju technologii i uwarunkowań
zewnętrznych. Chodzi jednak o to, aby na technologie energetyczne, w tym OZE patrzeć w szerszej
perspektywie i obecnie strategiczne decyzje co do kierunków rozwoju podejmować po szerszej
analizie, czemu ma służyć niniejsza praca.

1. UWARUNKOWANIA POLITYCZNE I PRAWNE
1.1 Polityka UE w zakresie energetyki i ochrony środowiska i włączenie w
jej realizację regionów UE
Europejska Polityka Energetyczna2, strategia Energia 20203, jak również przyjęta w ubiegłym roku
Mapa Drogowy Europy20504 oraz Energetyczna Mapa Drogowa Europy 20505, to najważniejsze
dokumenty definiujące kierunki rozwoju gospodarki energetycznej Unii Europejskiej (UE). Kraje
członkowskie zobowiązały się do redukcji 80-95% emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku, w
odniesieniu do roku 1990. Wizja dekarbonizacji Europy ma zapewnić wzrost bezpieczeństwa
energetycznego, wzmocnić konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, jak również poprawić jakość
środowiska.
Przyszłość energetyczna Europy ma być budowana w oparciu o trzy integralne kierunki działań, tj.
redukcję emisji gazów cieplarnianych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz poprawę
efektywności energetycznej. Ma to swój wyraz nie tylko w przyjętych przez UE celach redukcyjnych,
tzw. 3 x 20%6, ale również priorytetach wydatkowania funduszy unijnych (m.in. Funduszy Spójności).
W unijnych strategiach i politykach dotyczących energii, konsekwentnie podkreślana jest potrzeba
zmiany obecnych trendów związanych ze strukturą wytwarzania energii, efektywnością jej
wykorzystania oraz transportu (przesyłu i dystrybucji).Komisja Europejska zwraca również uwagę na
konieczność zmiany podejścia do procesu planowania energetycznego i zwiększenia kompetencji
regionów oraz samorządów lokalnych w tym zakresie. Dla przykładu nowa dyrektywa o promocji
stosowania odnawialnych źródeł energii z 20097, zakłada udział samorządów terytorialnych w
przygotowaniu i wdrażaniu krajowych planów działania w zakresie energetyki odnawialnej.
Dyrektywa 2009/28/WE zwraca również uwagę na wsparcie dla procedur inwestycyjnych dla OZE na
wszystkich szczeblach administracyjnych, w tym szczeblu regionalnym.
Również w innych strategiach m.in. w dokumencie Energia 2020, podkreślana jest kluczowa rola
polityki regionalnej w wykorzystaniu lokalnego potencjału energii ze źródeł odnawialnych oraz
efektywności energetycznej. Komisja Europejska wzywa Państwa członkowskie, aby zintensyfikowały
pracę na rzecz pełnego wykorzystania narzędzi i środków dla rozwoju regionalnych systemów
energetyki przyjaznej środowisku.
Starania Komisji Europejskiej w sprawie czynnego włączenia regonów w realizację celów dla OZE,
ocenia m.in. Komitet Regionów8 oraz Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego.
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Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Europejska Polityka Energetyczna. SEK (2007) 12
Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów. Energia 2020 Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora
Energetycznego. SEK(2010) 1346
4Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów. Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.
SEK (2001) 297-289
5Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów. Energetyczna Mapa Drogowa Europy 2050. SEK (2011) 1565-66,1569
6 Cele 3x20% zakładają w perspektywie roku 2020: 20% -30% redukcje emisji gazów cieplarnianych poniżej poziomu z roku
1990, zwiększenia do 20% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu oraz zwiększenia
efektywności energetycznej o 20% w odniesieniu do prognoz na rok 2020
7Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych.
8Komitet Regionów jest organem doradczym Komisji Europejskiej reprezentującym lokalne i regionalne samorządy w Unii
Europejskiej.
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Ważnym głosem w dyskusji jest opinia Komitetu Regionów9 do strategii Energia 2020 z grudnia 2010
roku, która formułuje szereg interesujących wniosków m.in.:
• Komitet Regionów docenia starania Komisji Europejskiej w zakresie zwiększenia roli
samorządów lokalnych i regionalnych w realizacji celów europejskiej polityki energetycznej.
Mimo to, konieczne jest dalsze wzmocnienie tej roli odpowiednimi narzędziami i
mechanizmami wsparcia;
•

Konieczne jest wprowadzenie zobowiązań związanych z finansowaniem inwestycji w
zrównoważoną energetykę na szczeblu regionalnymi lokalnym. Proponuje się: przekazanie
ponad 1/3 wpływów z aukcji uprawnień CO2 na rozwój OZE i EE w regionach, jak również
zwiększenie środków na ten cel w ramach polityki spójności;

•

Bardzo wiele uwagi poświęca się konieczności wsparcia rozwoju OZE oraz sieci inteligentnych
w regionach. Regionalny rozwój OZE to w perspektywie 2020 roku ponad milion dodatkowych
miejsc pracy. Jest to szansa szczególnie dla rozwoju obszarów wiejskich.

1.2 Polityka Polski w zakresie energetyki odnawialnej i rola województw
w jej wdrożeniu
Długoterminowa wizja rozwoju polskiego systemu energetycznego, w tym rozwoju energetyki
odnawialnej, określona jest m.in. w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku
(PEP2030). Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2009 roku, a zgodnie z
przepisami w 2012 roku ma nastąpić jego aktualizacja. Mimo, iż w dużej mierze zdezaktualizowany,
pokazuje oczekiwane przez rząd tendencje odnośnie zużycia energii w Polsce i sposobów zaspokojenia
zapotrzebowania na energię także po roku 2020.
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Źródło: opracowanie własne IEO
Rys. 1.1 Zapotrzebowanie na energię finalną z OZE w podziale na rodzaje energii, PEP2030

9Opinia perspektywiczna Komitetu Regionów „Plan działań UE dotyczący energetyki na lata 2011–2020” 87. Sesja Plenarna w
dniach 1-2 grudnia 2010 roku 2011/C 42/02
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Rysunek 1.1 pokazuje, że nawet według konserwatywnej prognozy PEP2030 odnawialne źródła
energii w 2020 roku nie będą co prawda głównym energii, ale ich rola będzie rosła. Udział OZE w
mocach wytwórczych energii elektrycznej pomiędzy rokiem 2020 a 2030 ma spaść od 25,4% do
22,6%, co jest spowodowane uwzględnieniem wprowadzenia do bilansu po 2020 roku elektrowni
jądrowej na zasadzie konieczności („must run”), choć w dalszym ciągu istnieją obawy czy jest to
wykonalne, w szczególności wobec narastających obaw społeczności lokalnych jeżeli chodzi o
lokalizację elektrowni jądrowych i rosnące koszty ich budowy..
Jeżeli chodzi o OZE to w dalszym ciągu w polskiej prognozie dominującym rodzajem energii jest ciepło
produkowane z biomasy. Bardzo znaczące jednak przyrosty w latach 2010-2020 można dostrzec w
przypadku energetyki wiatrowej i częściowo słonecznej (cieplnej – kolektory słoneczne).W tak
sformułowanej wizji długoterminowej jedynie marginalną rolę mogą odegrać innowacyjne technologie
OZE, takie jak fotowoltaika lub morska energetyka wiatrowa. Dopiero ok. roku 2020 przewiduje się
wprowadzenie biopaliw II generacji, przewidując zresztą bardzo słaby przyrost ich wykorzystania,
zwłaszcza po 2025 roku.
W okresie do 2020 roku (perspektywa inwestorska), najszybsze roczne tempo wzrostu w całym
sektorze rząd RP przewiduje w nowych technologiach; biogaz, energetyka wiatrowa, energetyka
słoneczna termiczna – rys. 1.2. Zdaniem rządu w pierwszej połowie dekady szczególnie wysokie
tempo wzrostu będzie miał biogaz rolniczy i energetyka wiatrowa (45-70% rocznie), a w drugiej
połowie – energetyka słoneczna, w szczególności termiczna energetyka słoneczna (35%) i w dalszym
ciągu biogaz i energetyka wiatrowa z bardzo wysokim (w obu przypadkach) tempem wzrostu rzędu
17-30% rocznie.

Rys.1.2. Średnioroczne tempo wzrostu rynku energetyki odnawialnej do 2020 roku w Polsce w [%], z
uwzględnieniem kluczowych branż i podokresów (do 2015 r. i po) wg Polityki energetycznej Polski do
2030 r., opracowanie: IEO.
W zakresie roli samorządów terytorialnych PEP2030 stwierdza jedynie, iż istotnym elementem
wspomagania realizacji polityki energetycznej jest aktywne włączenie się władz samorządowych w
realizację jej celów, ponadto:
• Niezmiernie ważne jest, by w procesach określania priorytetów inwestycyjnych przez
samorządy nie była pomijana energetyka. Co więcej, należy dążyć do korelacji planów
inwestycyjnych gmin i przedsiębiorstw energetycznych.
•

Wiąże się z tym konieczność poprawy stanu infrastruktury energetycznej, w celu
zapewnienia wyższego poziomu usług dla lokalnej społeczności, przyciągnięcia inwestorów
oraz podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionu.

•

Dobre planowanie energetyczne jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia
realizacji polityki energetycznej państwa
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Propozycja działań związanych z wyżej opisaną rolą samorządów terytorialnych obejmuje
wprowadzenie zmian do prawa energetycznego w zakresie zdefiniowania odpowiedzialności organów
samorządowych za przygotowanie lokalnych założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe
Ustawa Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) z 10 kwietnia 1997 roku
nakłada obowiązek planowania energetycznego na Ministra Gospodarki oraz na samorządy gminny.
Gminy są zobowiązane do sporządzania projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną,
ciepło i paliwa gazowe. Dokument powinien obejmować plan działań w zakresie zaopatrzenia w
energię (w tym oświetlenia) na okres, co najmniej 15 lat i być aktualizowany, co 3 lata.
Rola samorządu województwa w planowaniu energetycznym jest w Polsce bardzo ograniczona
i sprowadza się jedynie do opiniowania gminnych „założeń do planów zaopatrzenia w
energię…”. Schemat postępowania administracyjnego w tym zakresie został przedstawiony na
rysunku 1.3. Głównym zadaniem województwa jest potwierdzenia zdolności z założeniami polityki
energetycznej państwa, jak również koordynacji współpracy z innymi gminami (art. 19, Prawo
Energetyczne). Dodatkowo na mocy art. 23, samorząd województwa zobowiązany jest do
zaopiniowania raportu Prezesa URE w zakresie „warunków podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej”
sporządzonego na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych.
Planowanie energetyczne lokalne i regionalne ma olbrzymie znacznie dla rozwoju energetyki
odnawialnej, podobnie jak stosunek do niej władz centralnych, regionalnych i lokalnych. OZE podobnie
jak energetyka jądrowa nie mogą rozwinąć się w nieprzyjaznym otoczeniu społecznym i politycznym.
Niezwykle ważna jest też umiejętność zarządzania zmianą (na szczeblu centralnym i regionalnym),
polegająca na przejściu od scentralizowanej energetyki konwencjonalnej do zdecentralizowanej
energetyki rozproszonej bazującej na wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii. Jest to związane
nie tylko z planowaniem energetycznym, ale także z planowaniem przestrzennym i umiejętnością
uwzględniania kwestii energetycznych i lokalnego wykorzystania odnawialnych zasobów energii w
strategiach rozwoju województw.

Rys 1.3.Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym rola samorządu województwa
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Dobre planowanie energetyczne obejmujące wszystkie szczeble administracji ( od centralnego, przez
regionalne, po lokalne) jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia realizacji polityki
energetycznej państwa. Dlatego też, kluczowym powinno być aktywne włączenie się władz
samorządowych w realizację jej celów polityki energetycznej. Jest czynnik, który może warunkować
efektywne korzystanie ze środków w ramach Polityki Spójności UE (gdzie coraz więcej środków
kierowanych jest na rozwoju OZE i poprawy energetyczności energetycznej dla regionów właśnie - o
czym jest mowa w dalszych rozdziałach niniejszego opracowania).

1.3 Programowanie funduszy UE
W okresie programowania 2006-2013 kraje EU-10 przeznaczyły w sumie na OZE 2,1 mld euro, w tym
udział Polski wynosił 38%. Polska, razem z Litwą, Czechami i Węgrami postawiły początkowo na
energetyczne wykorzystanie biomasy, uznając ją zdecydowany priorytet technologiczny. Alokacja na
ten cel w Polsce stanowiła 51%, a we wszystkich krajach EU-10 alokowane wstępnie wsparcie na
rzecz konwersji biomasy na cele energetyczne przekroczyło 76% w całości środków na wszystkie
rodzaje OZE.
Na rysunku 1.4 przedstawiono wyjściową alokacje środków na OZE w EU-10.

Rys. 1.4. alokacja środków UE na latach 2007-2014 na OZE w EU-10 [Eur]. Źródło: D. Huebner10 (dane
z 2008 r.)

Porównując pierwotną alokację środków UE w Polsce na OZE w ramach funduszu spójności (Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – POIiŚ) i funduszy rozwoju regionalnego (RPO) – rys. 1.5,
nietrudno zauważyć różnice w priorytetach jeżeli chodzi o OZE i w priorytetach technologicznych
wewnątrz OZE. Jeśli chodzi o OZE jako całość, warto podkreślić, że choć województwa samorządowe
przeznaczyły pierwotnie na te inwestycje mniejszą kwotę środków UE – 255 mln euro, to był to
znacznie większy odsetek wszystkich środków UE (z ERDF) będących w ich gestii – ok. 1,5%, niż

10 Huebner D.: Polityka spójności i wyzwania w dziedzinie energii: poprawa osiągnięć w regionach UE. Komunikat DG Regio
IP/08/267Bruksela 2008 r.
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odsetek podobnej alokacji łącznej kwoty funduszy spójności będących w gestii rządu (ok. 0,7%), a
dodatkowo z czasem wielkość środków na nowe technologie OZE w RPO rosła.

Rys. 1.5 Wstępna alokacja środków UE na różne rodzaje energii z OZE wg kategorii interwencji (z
uwzględnieniem biopaliw), w ramach Funduszu Spójności (FS – POIiŚ) i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (ERDF) – wartości zagregowane dla wszystkich RPO – w Polsce na lata 20072013. Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej11 (dane z 2008 r.).
Wykres 1.5 wskazuje jednocześnie na znacznie bardziej zróżnicowane (zrównoważone) alokacje
środków na różne rodzaje OZE w ramach wszystkich RPO w stosunku do POIiŚ. Wpływ na
ukształtowanie priorytetów w zakresie alokacji środków na OZE w POIiŚ i RPO miała przyjęta
arbitralnie „linia demarkacyjna” – próg 5 mln euro wielkości pojedynczego projektu. Próg ten
kwalifikował projekty inwestycyjne zgłaszane do dofinansowania albo do POIiŚ (projekty równe lub
większe od wielkości progowej), albo do RPO (projekty mniejsze). Z uwagi na fakt, że w okresie 20072013 najszybszym rozwojem i największą skalą inwestycji w energetyce odnawialnej
charakteryzowały się lądowe farmy wiatrowe o typowej skali pojedynczej inwestycji rzędu 20-50 mln
euro, zrozumiały z punktu widzenia trendów rynkowych wydawać się może duży udział środków w
POIiŚ przeznaczonych na kategorię interwencji „energetyka wiatrowa”. Warto jednak zauważyć, że w
POIiŚ proporcjonalnie zdecydowanie więcej środków niż w RPO zostało wstępnie przeznaczone na
promocję biomasy, a zwłaszcza biopaliw. Może to dziwić o tyle, że z uwagi na rozpoczętą w 2007 r.
(przyjęcie pakietu klimatycznego UE „3x20%”) ewolucję polityki UE wobec biopaliw, zakończoną
uchwaleniem w 2008 r. nowej dyrektywy o promocji odnawialnych źródeł energii12, w ramach której
(weszła w życie w 2009 r.) zaczęły formalnie obowiązywać tzw. „kryteria zrównoważoności
środowiskowej” dla biopaliw oraz zapowiedź podobnych dla biomasy, szanse ich dalszego rozwoju
zostały znacząco ograniczone. Wyżej wymienione, zaostrzające się w czasie, kryteria środowiskowe
(wymagane minimalne poziomy redukcji emisji CO2 netto w całym cyklu życia produktu) powodują, że
niektóre tradycyjne biopaliwa promowane dotychczas w Polsce, także w ramach POIiŚ, już od 2013
roku mogą przestać być zaliczane do OZE, a po 2015 i (kolejne zaostrzenie przepisów) 2017 roku
zostać wręcz zmarginalizowane. Dodatkowo zmiany na światowych rynkach cen surowców do
produkcji biopaliw i kurczenie się rynków europejskich spowodowały, że kategorie interwencji
związane z biopaliwami okazały się rynkowo stosunkowo mało atrakcyjne dla przyszłych
wnioskodawców.

Wiśniewski G. (red). Ocena stanu i perspektyw produkcji urządzeń dla potrzeb energetyki odnawialnej. Ekspertyza dla
Ministerstwa Środowiska. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa 2008 r.
12 Dyrektywa 2009/28/WE o promocji wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii.
11
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W październiku 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję dotyczącą polityki spójności
UE na lata 2014-2020. Propozycja budżetowa opiewa na kwotę 336 mln Euro, oprócz innych
znaczących instrumentów wsparcia (rolnictwo, badania naukowe, instrument „łączności”). Jest to
budżet o „zielonych” priorytetach, nakierowanych na wdrożenie polityki klimatycznej UE tj.
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990 oraz m.in. zwiększenia
udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w energii finalnej do 20%, a także cele długookresowe, w
tym wsparcie przejścia całej UE w kierunku gospodarki niskowęglowej i promowanie efektywnego
wykorzystania zasobów.
Zwiększenie wykorzystania OZE jako ważny komponent polityki spójności 2014-2020 jest także
istotnym czynnikiem sprzyjającym realizacji jednego z głównych celów strategii „Europa 2020” zrównoważonego wzrostu (ang. sustainable growth), oznaczającego m.in. wspieranie gospodarki
przyjaznej środowisku.
Najważniejszym komponentem funduszu spójności będzie tradycyjnie Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (EFRR) z budżetem 223,3 mld Euro, w ramach którego pojawiły się minimalne kwoty
(minimalne udziały 6-20%) alokacji środków na odnawialne źródła energii (OZE) i efektywność
energetyczną (EE). Wynoszą one w całej UE minimum 17 mld EUR (w obecnej perspektywie
finansowej 2007-2014 jest to kwota rzędu 9,3 mld EUR). Zgodnie z propozycją Komisji w 2012 roku
poza pracami nad uszczegółowieniem propozycji odbędą się intensywne konsultacje, tak aby w 2013
roku przyjęte zostały pakiety ustaw i rozporządzeń i aby środki mogły być postawione do dyspozycji
krajów członkowskich od 2014 roku. Polska, o ile przygotuje się odpowiednio do całego procesu i
uwzględni nowe priorytety UE, może ponownie stać się głównym beneficjentem polityki spójności
także w perspektywie 2014-2020.
Premier Donald Tusk w swoim expose z 18 listopada 2011 roku potwierdził, że polityka spójności UE
to niezwykle ważny element polityki krajowej. Stwierdził: „Wśród priorytetów rządu, obok działań
antykryzysowych związanych z niepewną sytuacją strefy euro, znajdują się m.in. fundusze UE na lata
2007-2013, pozyskanie minimum 300 mld zł z budżetu UE na lata 2014-2020”. Zadanie tym razem jest
trudniejsze, gdyż Komisja zaproponowała kryteria warunkowości wsparcia związane ze spełnieniem
określonych wymogów formalnych przez kraje członkowskie i regiony i wymaga współpracy rządu i
samorządów.
Najważniejszym i najpilniejszym zadaniem dla rządu w zakresie OZE jest wdrożenie prawne
dyrektywy 2009/28/WE (termin wdrożenia upłynął 5-go grudnia 2010 roku) o promocji OZE.
Dyrektywa ta będzie wdrożona ustawą o OZE, której projekt został przedłożony do konsultacji w
grudniu br. Niewątpliwie gruntownej aktualizacji w 2012 roku wymaga też „Polityka energetyczna
Polski do 2020 r.”, zarówno z uwagi na prognozowany „miks” technologiczny (obecnie bardzo
zachowawczy) jak i z uwagi na zbyt powierzchowne uwzględnienie regionalnych polityk
energetycznych. Jak najszybciej wypracować należy odpowiedni podział funduszy wg priorytetów
tematycznych, w tym w zakresie OZE pomiędzy szczeblem krajowym a regionalnym. Na szczeblu
regionalnym konieczne jest jeszcze w 2012 roku przygotowanie strategii sektorowych, w tym w
zakresie OZE, wraz z opracowaniem ram dla inwestycji oraz mniej lub bardziej zdefiniowanego
portfolia projektów inwestycyjnych. Te dodatkowe zadania pojawiają się w sytuacji gdy regiony i
odpowiednie jednostki wdrażające wkraczają w kluczowy etap realizacji polityki wsparcia z ERDF w
ramach obecnej perspektywy finansowej 2014-2020. Nie będzie możliwe działanie sekwencyjne
polegające na dogłębnej ewaluacji założeń, procedur i oceny efektów realizacji obecnych (ewaluacja
ex post) Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Założenia dla nowej perspektywy finansowej
muszą być przygotowywane w oparciu o pierwsze zdobyte doświadczenia, działania wyprzedzające i
szerokie wykorzystanie (stosowanej także przez Komisję Europejską w ramach zasad „warunkowości”
pomocy) metody analizy ex ante.
Wobec wielu pilnych i koniecznych zadań błędem byłoby bierne oczekiwanie województw
samorządowych na nowe regulacje dotyczące OZE (specjalna ustawa) oraz na aktualizację polityki
energetycznej i wynikające z niej nowe wskazania dla regionów. Wiele zadań może być
8
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wykonywanych przez regiony z wyprzedzeniem i efekty tych prac (metoda bottom-up) mogą służyć
także przygotowaniu stosownych rozwiązań na szczeblu krajowym.
Komponent przyjaznej
środowisku regionalnej, lokalnej i rozproszonej energetyki jest ciągle zbyt słabo rozwinięty w Polsce i
jego budowa wymaga zarówno szerszego zaangażowania partnerów regionalnych jak i koordynacji
oraz umiejętnego zarządzania zmianą. Umiejętne zaprogramowane i odpowiednio (efektywnie)
wykorzystane na szczeblu regionalnym fundusze UE 2014-2020 mogą stanowić silny i kluczowy
instrument modernizacji krajowej energetyki w kierunku zgodnym z polityką klimatyczną i budowy
oddolnego filaru bezpieczeństwa energetycznego i innowacyjnej zielonej gospodarki

2. FUNDUSZE UE NA WYKORZYSTANIE OZE
2.1 Fundusze strukturalne UE na lata 2007-2013; doświadczenia i efekty
ich dotychczasowego wykorzystania w regionach
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Najbardziej aktualne dane o zbiorczej alokacji środków RPO na OZE potwierdzonych stanem ich
wykorzystania w sensie zawartych umów o dotacje zostały pozyskane w ramach badania wykonanego
przez IEO na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR)13. Ostatnia aktualizacja alokacji
środków na OZE w ramach RPO w systemie SIMIK dostępna w momencie redakcji niniejszego
opracowania pochodziła z 13 października 2011 roku. Strukturę i wielkość łączną alokacji z podziałem
na kategorie interwencji przedstawia rysunek 2.1.

Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
Energia odnawialna: biomasa
Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: wiatrowa

Rys. 2.1 Alokacja środków UE na OZE w ramach RPO w PLN (stan na 13 października 2011 roku).
Źródło: baza danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego SIMIK, opracowanie IEO.

Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla
Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020. Instytut Energetyki Odnawialnej, styczeń 2011
(niepublikowane)
13
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Sumarycznie województwa dokonały alokacji niemalże 1 232 mln zł14 na kategorie interwencji
związane bezpośrednio z OZE.
Wizualizacja alokacji na powyższym wykresie wskazuje na jej duże zróżnicowanie technologiczne
(także w rozumieniu zagregowanych „kategorii interwencji”) w takich województwach jak lubelskie,
mazowieckie, łódzkie, pomorskie czy wielkopolskie. Z kolei województwa o znaczących obszarach
różnych form ochrony przyrody, np. podkarpackie i warmińsko-mazurskie wykazały dużą rezerwę w
stosunku do energetyki wiatrowej. Proporcjonalnie najwięcej środków na energetyczne
wykorzystanie biomasy przeznaczyły województwa zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie, a
więc regiony o dużej średniej powierzchni gospodarstw rolnych. Najmniej zróżnicowana i
jednocześnie najbardziej nietypowa (na tle innych województw) alokacja, bazująca na energetyce
wodnej i biomasie, ma miejsce w województwie dolnośląskim.
W ramach prowadzonej analizy zebrane zostały dane i doświadczenia w zakresie naboru wniosków i
realizacji projektów z zakresu OZE w każdym z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Dane
zbierane były na przełomie listopada i grudnia 2011 r. i można uznać, że obrazują one stan realizacji
działań na rzecz OZE w ramach RPO, w tym w szczególności wyniki zarówno zakończonych jak i
trwających jeszcze konkursów na wnioski o dotacje na dzień 30 listopada 2011 roku. Z uwagi na
trwające jeszcze konkursy trudno już teraz o generalne wnioski dotyczące w szczególności
identyfikacji technologii OZE i typów projektów o największej skuteczności w ubieganiu się o środki w
skali kraju i w poszczególnych regionach oraz rzeczowych (nie tylko finansowych) efektów końcowych
realizacji RPO. Badana próba była jednak duża i objęła 1072 wnioski z projektami inwestycyjnymi o
łącznym budżecie 5 225 mln zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania 3 380 mln zł (już obecnie
kwota niemalże 3-krotnie wyższa od pierwotnej alokacji). Można zatem próbować wyciągnąć wstępne
wnioski co do technologii OZE cieszących się największym zainteresowaniem wnioskodawców, ich
relacji do dokonanej i omówionej wyżej indykatywnej alokacji w ramach poszczególnych kategorii
interwencji oraz stanu wdrażania RPO w ramach poszczególnych kategorii interwencji/obszarów
wsparcia (liczba i wartość podpisanych umów).
Na rysunku 2.2 przedstawiono stan wykorzystania najnowszej alokacji środków RPO na OZE na dzień
(data umowna) 30 listopada 2011 roku. Na rysunku przedstawiono też średnie wykorzystanie (w
sensie podpisanych umów dotacyjnych) środków sumarycznie alokowanych na OZE w RPO w skali
całego kraju.

14

Przy obecnym, wysokim kursie euro: przyjęto do przeliczeń 1 EUR = 4,4377 PLN.
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Rys. 2.2 Stan wykorzystania najnowszej alokacji środków RPO na OZE na dzień (data umowna) 30
listopada 2011 roku. Źródło: baza danych SIMIK (MRR) wyniki ankiet wśród 16 jednostek
zarządzających RPO, opracowanie IEO.
Do końca listopada 2011 r. w umowach z wnioskodawcami we wszystkich kategoriach interwencji
ujęte jest niemalże 39% całkowitej alokacji środków. Choć ostateczne kwoty na poszczególne
kategorie i poszczególnych beneficjentów mogą jeszcze ulec zmianie w trakcie realizacji inwestycji i
rozliczania przyznanych już dotacji, to właśnie ta część danych i informacji o projektach pozyskanych
z ankiet jest najbardziej wiarygodna i poświęcono jej najwięcej uwagi w dalszej, bardziej szczegółowej
analizie. Widoczne jest, że znacząco powyżej średniej krajowej zaawansowane jest wdrożenie RPO w
województwach małopolskim (przekroczona pierwotna alokacja), podkarpackim, wielkopolskim,
łódzkim i lubelskim. Największe opóźnienia w stosunku do średniej występują w województwach
dolnośląskim i zachodniopomorskim. Trudno na podstawie takich zestawień wnioskować o
przyczynach opóźnień (czy sukcesów) w wydatkowaniu środków RPO na OZE. Jedną z nich może być
postawienie na technologie o mniejszym (lub większym) potencjale rynkowym w danym
województwie, w szczególności w sensie pojemności rynku (nie tylko w sensie atrakcyjności
ekonomicznej). Zagadnienia te powinny być przedmiotem dodatkowych badań ex post, po zakończeniu
wszystkich konkursów.
Bardziej szczegółowe informacje na temat specyfiki rodzajowej zakończonej podpisaniem umów
dotacyjnych konkursów (na dzień 30 listopada 2011 r.), w ujęciu technologicznym i regionalnym
przedstawione są na rysunku 2.3.
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Rys. 2.3 Technologie OZE cieszące się największym zainteresowaniem wnioskodawców w projektach
zatwierdzonych, zakończonych popisaniem umów w konkursach RPO. Źródło: baza danych SIMIK
(MRR) wyniki ankiet wśród 16 jednostek zarządzających RPO, opracowanie IEO.
Z danych przedstawionych graficznie na rysunku 2.3 wynika, że największym zainteresowaniem
wnioskodawców, których dotychczasowe aplikacje zakończyły się sukcesem, cieszyła się energetyka
słoneczna termiczna (w szczególności kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej).
Nadsubskrypcja wniosków ponad poziom alokacji miała miejsce aż w 5 województwach, a w kolejnych
pięciu udział projektów z tego zakresu znacząco przekracza średnią. To właśnie energetyka słoneczna
w kilku województwach decyduje o obecnym stopniu wykorzystania środków RPO (lubelskie, łódzkie,
małopolskie, kujawsko-pomorskie). Spośród wszystkich dotychczas zatwierdzonych do
dofinansowania 359 projektów, aż 114 to projekty dotyczące wykorzystania energii słonecznej (dla
porównywania: wiatr-19, biomasa-29), czyli są to projekty o niższych budżetach. Średnia wielkość
projektu z grupy dotychczas zatwierdzonych do finansowania (podpisana umowa) to 4 419 tys. zł,
podczas gdy średnia wielkość projektów (grupowych) z obszaru energetyki słonecznej to 2 753 tys. zł.
Dobrze w przedstawionym wcześniej zestawieniu wypadają tylko niektóre województwa, które
postawiły na energetykę wiatrową (łódzkie, wielkopolskie, lubuskie) i na biomasę (małopolskie,
podkarpackie, pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Warto zauważyć jednak, że kategoria
interwencji „biomasa” to dość szeroki zakres możliwych technologii.
Byłoby nadmiernym uproszczeniem, gdyby przy ocenie wstępnych efektów wdrażania RPO 20072013 w Polsce w obszarze energetyki odnawialnej skupić się tylko na efektach finansowych, pomijając
efekty rzeczowe (wyrażone np. w nowych mocach zainstalowanych) oraz o efekty (korzyści)
zewnętrzne w postaci np. zredukowanej emisji zanieczyszczeń czy stworzonych trwałych miejsc
pracy. Na obecnym etapie (podpisane umowy na niecałe 40% całej alokacji środków), bez
rzeczywistych danych z eksploatacji realizowanych dopiero inwestycji, wszelkie oszacowania korzyści
eksploatacyjnych miałyby całkowicie spekulatywny charakter. Jednak znając środki zawarte w
podpisanych umowach dotacyjnych na każdą z kategorii interwencji oraz na poszczególne rodzaje
technologii OZE, podjęto próbę oszacowania przybliżonej wielkości mocy zainstalowanej (elektrycznej
i cieplnej) w planowanych do realizacji w ramach RPO inwestycjach. Informacje zgromadzone w
bazach danych instytucji zarządzających RPO nie pozwalają na każdorazowe przypisanie kwoty
dofinansowania do inwestycji (zasadnicza, istotna dla celu niniejszej pracy informacja dostępna
wprost w regionalnej bazie danych zarządzanej przez jednostki zarządzające RPO) o konkretnej mocy
zainstalowanej w planowanych do zbudowania instalacjach energetycznych. Jest to szczególnie
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trudne gdy inwestycja obejmuje budowę kilku (w praktyce zazwyczaj słabo ze sobą zintegrowanych)
OZE w danej lokalizacji objętej jednym wnioskiem do RPO. W celu uproszczenia oraz uspójnienia
analiz i porównań przyjęto średnie jednostkowe nakłady inwestycyjne na wszystkie technologie OZE
występujące w poszczególnych kategoriach interwencji w RPO i na tej podstawie, przyjmując jako
obowiązującą wartość inwestycji ocenionej przez wnioskodawców, oszacowano planowane do
zbudowania cieplne i elektryczne moce inwestycji OZE.
Na rys. 2.4 przedstawiono wyniki oszacowania planowanych do zainstalowania mocy cieplnych i
elektrycznych (na niebiesko) z podziałem na technologie OZE występujące w naborach wniosków do
RPO. Łączne nowe moce do zainstalowania w ramach już podpisanych umów dotacyjnych RPO (40%
całej alokacji) to niemalże 330 MW. Wydatkowanie całkowitej kwoty środków przewidzianej w RPO
przy podobnej strukturze inwestycji prowadziłoby do uzyskania mocy zainstalowanej rzędu 900 MW,
a wiec mocy przewyższającej najnowszy i największy blok energetyczny w Polsce, w Elektrowni
Bełchatów o mocy 858 MW.

Rys. 2.4 Ocena planowanych do zainstalowania mocy cieplnych i elektrycznych (na niebiesko) z
podziałem na technologie OZE. Uwaga: w przypadku biomasy dodano moce cieplne i elektryczne.
Przewidywane do zainstalowania moce w ramach podpisanych umów RPO – 330 MW, są zbliżone do
mocy np. typowego bloku Elektrowni Bełchatów, który emituje ponad 2 mln ton CO2/rok. Choć takie
przeliczenia nie są uprawnione, gdyż moce cieplne i elektryczne do zbudowania w ramach RPO nie
dają się bezpośrednio porównać (tak samo jak rozproszony mix technologiczny OZE) z jedną,
scentralizowaną elektrownią, jednak powyższe dane przytoczono dla wskazania jaki rząd wielkości
mocy jest realizowany w ramach RPO oraz podkreślenia, że taka „rozproszona” moc cieplna i
elektryczna, pomimo wielu przeszkód natury biurokratycznej związanych z funduszami UE powstaje
de facto w czasie krótszym niż budowa jednego konwencjonalnego bloku energetycznego od podstaw.
Bardziej uprawnione jest porównanie planowanych do zainstalowania w ramach RPO mocy OZE z
analogicznymi mocami technologii OZE istniejącymi obecnie na rynku. I tak planowana w ramach RPO
do zainstalowania moc kolektorów słonecznych (172 MW) oznaczałaby wzrost mocy obecnie
zainstalowanej o 37% (udział RPO w rynku gdyby dotychczas podpisane umowy były zrealizowane na
początku 2011 roku). Oznacza to istotny impuls rozwojowy dla całej branży. Realizacja analogicznych
inwestycji w zakresie pomp ciepła oznaczałaby także silny impuls wzrostowy sięgający 18%. Choć
niewielki sumarycznie przyrost mocy (1,6 MW) jest możliwy w systemach fotowoltaicznych, to z
uwagi na słaby dotychczasowy rozwój tej branży w Polsce, realizacja zakontraktowanych w ramach
13
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RPO inwestycji oznaczałaby wzrost mocy zainstalowanej aż o 93%. Z drugiej strony umiarkowane
moce do zainstalowania w energetyce wiatrowej (34 MW) oznaczałyby wzrost całkowitej mocy w tej
branży w Polsce tylko o 6%. Inne technologie zakontraktowane do realizacji w ramach RPO (poza
znikomym wpływem małych elektrowni wodnych) oznaczają wzrost mocy o ok. 1-6%. Średnio wzrost
ten wynosi ponad 12% -rys. 2.4.

Rys. 2.4. Szacunkowe moce zainstalowane w OZE wg dotychczas zatwierdzonych projektów w RPO
oraz ich udziały w mocach zainstalowanych w całym rynku OZE na koniec 2010 roku. Źródło:
opracowanie IEO.

2.2 Programowanie funduszy UE na lata 2014-2010 i rola województw w
ich wykorzystaniu
Komisja Europejska (KE) ogłosiła w czerwcu 2011 roku propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata
2014-2020, który zamykałby się w kwocie 1 biliona Euro. W ramach budżetu zaplanowano 336
miliardów Euro (33%) na Politykę Spójności, z której wspierany będzie także rozwój gospodarki
niskoemisyjnej (w tym OZE).
Polityka Spójności będzie realizowana poprzez programy o następujących budżetach: EFRR – 194,2
mld €, EFS – 84 mld € oraz Fundusz Spójności 57,8 mld €. Regiony, którym przysługują środki z
Polityki Spójności charakteryzują się PKB na mieszkańca niższym niż 90% średniej UE. W praktyce
objęte tą Polityką będą wszystkie regiony Polski. Jednakże 11,6% środków zostanie skierowane do
regionów w fazie przejściowej (PKB na mieszkańca w zakresie 75-90% średniej UE) i obejmie swoim
zasięgiem populację 72,4 mln Europejczyków (z polskich regionów w tej kategorii znalazło się tylko
woj. mazowieckie). Z kolei 68,7% środków PS skierowane zostanie do regionów mniej rozwiniętych, w
których żyje 119,2 mln obywateli UE (z Polski wszystkie pozostałe województwa).
Znając mechanizm podziału środków Polityki Spójności (regiony w fazie przejściowej 11,6% i regiony
mniej rozwinięte 68,7%) oraz populacje w obu kategoriach (odpowiednio 72,4 i 119,2 mln
mieszkańców), z proporcji obliczono pulę środków możliwych do przyznania Polsce, w sumie: 66,4
mld €, czyli około 300 mld zł (zgodnie z treścią expose Premiera w zakresie planów partycypacji
Polski w nowej unijnej polityce spójności) – z czego 38,4 mld € EFRR, 16,6 mld € EFS i 11,4 mld €
Fundusz Spójności.
Przyjęto, że w Polsce rozdział środków na poszczególne województwa opiera się na dotychczasowym
algorytmie 80/10/10, tzn. 80% ogółu środków zostaje rozdysponowane proporcjonalnie do liczby
14
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mieszkańców w poszczególnych województwach, kolejne 10% środków zostaje rozdysponowane
wśród województw w których PKB/mieszkańca jest niższe od 80% średniej krajowej, ostatnie 10%
zostaje podzielone wśród województw, w których stopa bezrobocia w przekroju powiatów była
wyższa od 150% średniej krajowej.
Ilość środków przeznaczonych na rozwój odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczną
obliczono na podstawie założeń KE, które przewidują od 6% (regiony mniej rozwinięte) do 20%
(regiony w fazie przejściowej) wydatków w budżecie EFRR. W rezultacie w Polsce tylko woj.
mazowieckie alokuje 20% środków z EFRR, natomiast reszta regionów – 6%.
W każdym województwie określono procentowy udział alokacji na OZE i EE opierając się na
założeniach z obecnego okresu programowania 2007-2013 (średnio 90% budżetu to OZE, a 10% EE).
Zatem w ramach budżetu EFRR alokacja przeznaczona na finansowanie inwestycji OZE na lata 20142020 wyniosłaby 2,3 mld €, czyli niemalże 10,2 mld zł. Jest to kwota prawie 9-krotnie większa niż
sumaryczna pierwotna alokacja środków na OZE w RPO na lata 2007-2013.
Na rysunku 2.5 przedstawiono indykatywny (zgodnie z powyższymi założeniami) podział
oszacowanej puli środków (2,3 mld Euro) na regiony oraz zestawiono ze sobą (słupki na mapie
województw) środki jakie mogą być przeznaczone na OZE w przyszłej perspektywie finansowej, z
tymi jakimi dysponują województwa w obecnej perspektywie (RPO).
Wymowa tak uzyskanych wyników jest jednoznaczna. Aktualny największy i najszerszy swoim
zakresem program wsparcia inwestycji w OZE w Polsce w ramach obecnych 16 RPO może zostać
zastąpiony 9-krotnie większym programem wsparcia. Jego ogólna kwota wsparcia na lata 2014-2020
oszacowana na 2,3 mld Euro stanowi 10% całkowitych krajowych nakładów inwestycyjnych na OZE w
latach 2011-2020 oraz stanowi ok. 14% wszystkich zakładanych w KPD nakładów inwestycyjnych na
lata 2014-2020. Tak potencjalnie wysoka pomoc publiczna (tylko ze środków UE, bez wkładu
krajowego) może się przekładać na olbrzymi impuls inwestycyjny i duże możliwości oddziaływania
nowego programu na kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Wykorzystanie tej szansy i
możliwości w sposób efektywny wymaga jednak dużego wysiłku na etapie tworzenia krajowej polityki
wykorzystania OZE (aktualizacja polityki energetycznej i KPD), strategii regionalnych rozwoju OZE
oraz programowania wykorzystania funduszy UE na lata 2014-2020. Działania te powinny być jednak
skoordynowane na etapie tworzenia i uzgadniania dokumentów, nawet jeżeli efektem prac na
szczeblu regionalnym będzie 16 indywidualnych i specyficznych programów operacyjnych.
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Rys. 2.5 Hipotetyczny, indykatywny podział oszacowanej puli środków na OZE w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020 (zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej z czerwca 2011) na
województwa oraz obecna alokacja w ramach RPO 2007-2013.
Perspektywa finansowa 2014-2020 to wyjątkowa szansa dla regionów aktywnie promujących OZE ale
też wyzwanie wymagające solidnego przygotowania. Przy przyjętym ogólnym systemie alokacji
środków na regiony (może się on zmienić, ale raczej nie drastycznie), szczególnym wyzwaniem byłoby
przygotowanie nowych RPO dla województw mazowieckiego i śląskiego, których udziały w
hipotetycznych środkach UE na OZE wynoszą po ok. 14% i które dysponowałyby kwotami wsparcia
dla OZE przekraczającymi (każdy z osobna) cały krajowy budżet RPO na OZE na lata 2007-2013.
Proporcjonalnie najmniejsze alokacje na OZE miałyby miejsca w województwach świętokrzyskim,
opolskim i lubuskim (po ok 3% całości środków w okresie 2014-2020), ale przyrosty w stosunku do
obecnych RPO są też niezwykle wysokie.
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3. PRZESTRZENNE, INFRASTRUKTURALNE, GOSPODARCZE I SPOŁECZNE
UWARUNKOWANIA ROZWOJU OZE W REGIONACH W PERSPEKTYWIE 2020
ROKU
3.1 Odnawialne zasoby energii w Polsce i rola w nich zasobów energii
wiatru w województwach
Przy szacowaniu potencjału rynkowego OZE do 2020 roku wykorzystano wyniki wcześniejszych prac
IEO na oszacowaniem potencjału energetycznego w regionach15 W pracy założone zostało (założenie
„makro” na szczeblu kraju) pełne wdrożenie przez Polskę do końca 2020 roku dyrektywy
2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii i odpowiednich systemów wsparcia
dla OZE. Punktem odniesienia do obliczonego potencjału rynkowego OZE do 2020 roku powinien być
Krajowy plan działania w zakresie odnawialnych źródeł energii (KPD) który nie ma charakteru
regionalnego i nie uwzględnia regionalizacji polityki energetycznej, ale wskazuje planowaną skalę
wykorzystania odnawialnych zasobów energii w skali kraju do 2020 roku. W tabeli 3.1 przedstawiono
ścieżki rozwoju poszczególnych rodzajów i technologii OZE wg KPD (oprócz biopaliw pierwszej
generacji, które nie powinny odgrywać istotnej roli w wykorzystaniu funduszy UE do 2014-2020).
Tab. 3.1 Ścieżki rozwoju technologii OZE do produkcji ciepła i energii elektrycznej w Polsce do 2020
roku [ktoe]. Źródło: KPD.

przyrost
20102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020
CIEPŁO z OZE
biomasa stała

3871 3890 3919 3953 3996 4118 4250 4361 4594 4636

790

energia słoneczna (kolektory)

45

83

107

114

176

258

324

406

441

506

485

biogaz

98

131

165

198

231

275

320

364

408

453

388

geotermia głęboka

24

29

35

43

57

70

86

105

107

178

155

pompy ciepła (w tym geotermia płytka)

35
42
51
61
72
ENERGIA ELEKTRYCZNA Z OZE

85
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lądowe farmy wiatrowe

280
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453

549

634

735

822

929 1018 1132

933

biomasa, biogaz i biopłyny

611
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890

947 1003 1113 1223

705

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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129
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255

59

0
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47

morskie farmy wiatrowe
elektrownie wodne
małe elektrownie wiatrowe
elektrownie wodne >10 MW

119

119

119

119

119

119

119

119

119

151

32

elektrownie wodne 1 MW - 10 MW

47

49

51

52

54

55

57

58

60

61

15

elektrownie wodne <1 MW

32

33

34

36

37

38

39

40

42

43

12

0,09

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,26

0,26

0,26

0,3

fotowoltaika

W KPD założono, że w okresie 2011-2020 przyrost produkcji energii z OZE wyniesie 4151 ktoe. Jak
łatwo zauważyć, także z punktu widzenia wpływu na realizacje celów ilościowych w zakresie
produkcji energii z OZE na 2020 rok największa rola w realizacji 15% celu na 2020 rok przypisana
została biomasie (licząc łącznie jej udział w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej z OZE),
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Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla
Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020. Instytut Energetyki Odnawialnej, styczeń 2011
(niepublikowane)
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drugie miejsce zajmuje energetyka wiatrowa, a trzecie energia słoneczna (kolektory słoneczne). Jak
wykazano wcześniej zaplanowana w KPD skala wykorzystania biomasy i biogazu nie ma w pełni
odzwierciedlania w dostępnych w kraju i w regionach zasobach surowców i substratów. Zatem na
wskazane cele ilościowe w tym zakresie trzeba patrzeć jako na maksymalne możliwe i stanowiące
olbrzymie wyzwanie. Tabela 3.1 zawiera także technologie OZE, na których rozwój niewielki wpływ
może mieć polityka regionalna (duża energetyka wodna i morskie farmy wiatrowe), ale wskazuje na
priorytety technologiczne rządu, które (razem w ew. systemem wsparcia) powinny przełożyć się także
w znacznym zakresie na oszacowany wcześniej w niniejszym opracowaniu potencjał rynkowy
odnawialnych zasobów energii.
Ponad wszelką wątpliwość można potwierdzić tezę o olbrzymim potencjale technicznym
odnawialnych zasobów energii w Polsce. Potencjał ten jest efektem korzystnego położenia
geograficznego i klimatycznego Polski, dużego obszaru kraju (zróżnicowanie stref geograficznych,
klimatycznych i możliwość „zbierania” rozproszonych zasobów energii z dużego obszaru) oraz form
zagospodarowania przestrzeni (z przewagą korzystnego dla OZE, rolniczego użytkowania przestrzeni)
i stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia Autorzy opracowania zdają sobie jednak sprawę z
praktycznych trudności i ograniczeń (w tym środowiskowych) w wykorzystaniu w takim stopniu
potencjału technicznego oraz dalszych ograniczeniach w wykorzystaniu ekonomicznego oraz
rynkowego energetyki odnawialnej w 2020 r. Jednak jednocześnie autorzy stoją na stanowisku, że jest
to możliwe, bez naruszenia zasadniczych zasad zrównoważonego rozwoju (dotyczy to w szczególności
rozwoju energetyki wiatrowej i wprowadzania plantacji energetycznych w ograniczonej skali jaką
określono w niniejszej pracy) oraz bez istotnego naruszenia zasady samowystarczalności
żywnościowej kraju (dotyczy to określonego w niniejszej pracy areału użytków rolnych jakie mogłyby
być przeznaczone na celowe uprawy energetyczne i automatycznie wyłączone z użytkowania na cele
żywnościowe).
Nie można w sposób względnie prosty metodą „od góry” (przyjętą w niniejszej pracy) wyliczyć
precyzyjnie ani wielkości ani skali ograniczeń, w tym głównie środowiskowych i przestrzennych, w
wykorzystaniu potencjału technicznego odnawialnych zasobów energii w skali kraju i województw.
Stosowne dodatkowe prace w tym zakresie powinny być prowadzone na szczeblu regionalnym i
lokalnym (przy okazji opracowywania regionalnych programów wykorzystania OZE do 2020 r.), gdzie
łatwiej także o ocenę w pełni zrównoważonego środowiskowo potencjału energetyki odnawialnej. W
szczególności kwestie te powinny być przedmiotem szczegółowej analizy na szczeblu regionów,
powiatów i gmin w ramach prac nad regionalnymi strategiami rozwoju, studiami nad planami
zagospodarowania przestrzennego oraz regionalnymi programami rozwoju OZE, z których powinny
wynikać gminne plany energetyczne (lub założenia do tych planów).
Ewentualne negatywne konsekwencje szerszego rozwoju plantacji energetycznych i ich presji na
zapotrzebowanie na przestrzeń rolniczą na cele żywnościowe, skompensować można ograniczeniem
rozwoju biopaliw drugiej generacji oraz ograniczeniem nieefektywnego współspalania biomasy w
elektrowniach węglowych. Technologia produkcji biopaliw i współspalania (oraz z innych powodów
duża energetyka wodna i morska energetyka wiatrowa) nie zostały uwzględnione jako priorytety
regionalne na lata 2014-2020. Technologie te jak dotychczas zabierają w coraz bardziej znaczącym
zakresie zasoby biomasy z regionów nie przynosząc korzyści i uszczuplając inne, bardziej efektywne
formy jej zagospodarowania. Jednak bardziej znaczące zmniejszenie presji tych nieefektownych
technologii na środowisko i inne ”wolne” zasoby na szczeblu regionalnym i lokalnym możliwe będzie
tylko wtedy gdy zmieni się polityka państwa w tym zakresie oraz system wsparcia zielonej energii
elektrycznej i biopaliw.
Tak jak już wcześniej podkreślono, odnawialne zasoby energii są zróżnicowane nie tylko w skali
całego kraju ale i w skali województw. W tabeli 3.2 przedstawiono syntetycznie i w sposób jakościowy
podsumowanie ocen potencjałów OZE (grup kluczowych technologii) w regionach w perspektywie
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Udział j technologii OZE w
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h
Biomasa –
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2020 roku na tle planowanej w KPD skali wykorzystania potencjału przeliczonego na okres w którym
mogą być dostępne środki UE w nowej perspektywie finansowej (2015-202016).
Tab. 3.2. Podsumowanie jakościowe ocen potencjałów OZE dla poszczególnych regionów do na tle
planowanego wzrost wykorzystania potencjału rynkowego OZE w Polsce 2015-20120. Źródło:
Opracowanie własne IEO.
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W tabeli 3.2 uzasadniono tylko te technologie wymienione w KPD, które mają znaczenie dla
większości regionów, były analizowane wcześniej i mogą mieścić się w kryteriach wsparcia (np.
wielkość inwestycji, typ beneficjenta) w RPO, tj. bez morskiej energetyki wiatrowej i ew. budowy dużej
elektrowni wodnej (Kaskady Dolnej Wisły). W KPD w zakresie rozważanych technologii OZE w latach
2015 -2020, w stosunku do całego okresu 2011-2020, planowany jest 73% wzrost zdolności
produkcyjnych i ma on wynieść 3578 ktoe. 51% tego wzrostu stanowić będzie zielone ciepło, a 49%
zielona energia elektryczna. Największe udziały we wzroście mają mieć biomasa stała – z upraw,
słoma z lasów (28%), energia wiatru z uwzględnieniem małych elektrowni wiatrowych (20%) i
energia słoneczna (13%). W kilku województwach (w szczególności północnych) widać np. synergię w
wykorzystaniu energii wiatru w lądowych farmach wiatrowych i energetycznego wykorzystania

16

Założono że pierwsze inwestycje w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 mogą być zrealizowane w 2015 roku.
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biomasy. Z kolei potencjały małych elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła
rozłożone są w zasadzie równomiernie na terenie całego kraju. Tylko zasoby reprezentowane przez
technologie mało znaczące w KPD (geotermia płytka, energetyka wodna) są rozłożone miejscowo, ale
nie ma to większego wpływu na cały bilans energii z OZE. Zgodnie z przyjętymi kryteriami
zrównoważonego wykorzystania zasobów tylko biomasa leśna nie stanowi już dodatkowego
potencjału w okresie 2015-2020. Przy powyższych założeniach i zastrzeżeniach np. co do potencjału
biomasy daje się zauważyć zróżnicowany, ale dopełniający się regionalny obraz wykorzystania
odnawialnych zasobów energii.
Istnieją też ograniczenia infrastrukturalne i uwarunkowania gospodarcze, które nakładają się na
dostępne zasoby i ograniczenia środowiskowe. Powinny być one brane pod uwagę równolegle przy
planowaniu wykorzystania zasobów.
Energetyka wiatrowa jest tym rodzajem OZE, który w ostatnich latach rozwija się najszybciej w kraju.
Pomimo kontrowersji, także w wielu regionach, mając jednocześnie już obecnie znaczące udziały w
rynku, zgodnie z „Krajowym planem działania w zakresie odnawialnych źródeł energii” (KPD), ma
odegrać wiodącą rolę w realizacji 15% celu na OZE w 2020 roku w jego części poświęconej zielonej
energii elektrycznej. Warto jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z propozycją w KPD, dalszy rozwój
dotychczas wiodącej w energetyce wiatrowej formy generacji energii w lądowych farmach
wiatrowych, uzupełniony zostanie szybkim rozwojem małej energetyki wiatrowej (ważna technologia
dla praktycznie wszystkich regionów) oraz farm wiatrowych na morzu.
Potencjał techniczny energii wiatru wiąże się przede wszystkim z przestrzennym rozmieszczeniem
terenów otwartych (o niskiej szorstkości podłoża i bez obiektów zaburzających przepływ powietrza).
Obszary takie to w przeważającej mierze tereny użytków rolnych, których w Polsce jest 18 mln
hektarów, co stanowi ok. 59% powierzchni kraju. (rys.3.1)
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Rys. 3.1 Powierzchnia użytków rolnych w poszczególnych województwach (tys. ha). Źródło:
Opracowanie własne IEO.
Zgodnie z dostępnymi źródłami można stwierdzić, że ok. 4% terenów użytków rolnych w Polsce
nadaje się do technicznego wykorzystania na potrzeby energetyki wiatrowej. Do dalszych oszacowań
przyjęto (wg EWEA), że zapotrzebowanie na przestrzeń we współczesnej energetyce wiatrowej
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wynosi 10 ha na 1 MW mocy zainstalowanej. Wskaźniki te obowiązują dla lądowych farm
wiatrowych (potencjały morskiej energetyki wiatrowej i małych elektrowni wiatrowych omówiono
szerzej w dalszej części rozdziału).
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Rys. 3.2 Udział w powierzchni gruntów rolnych województwa obszarów, na których lokalizacja
elektrowni wiatrowych może napotykać utrudnienia. Źródło: Opracowanie własne IEO.
Istotnym ograniczeniem przestrzennym dla rozwoju energetyki wiatrowej, a w szczególności
lądowych farm wiatrowych, jest występowanie i powiększanie się obszarów chronionych, w tym
terenów należących do sieci NATURA 2000. Należy podkreślić, że ochrona obszarowa nie wyklucza
bezwzględnie, przynajmniej w niektórych przypadkach, lokalizacji elektrowni wiatrowych; ostateczne
decyzje zależą jednak od władz lokalnych i regionalnych. Dla celów metodycznych w dalszych
obliczeniach potencjału przyjęto jednak ostre kryterium, zakładając, że z rozwoju energetyki
wiatrowej wykluczone zostaną wszystkie tereny podlegające ochronie17. Ponadto dodano kolejne
wykluczenia ze względu na możliwe trudności w lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach otulin
obszarów chronionych lub na obszarach gęsto zaludnionych. W rezultacie stwierdzono, że na 50%
powierzchni użytków rolnych, gdzie jest możliwe wykorzystania energetyki wiatrowej, inwestycje w
praktyce nie będą mogły być realizowane lub napotkają znaczące utrudnienia. Wskaźnik ten jednakże
jest bardzo zmienny w poszczególnych regionach, wahając się od 36 do nawet 78% (rys. 3.2).
Najwięcej ograniczeń występuje w północnej i południowej części kraju, co wynika z jednej strony z
pokrywania się obszarów o wysokiej prędkości wiatru z obszarami podlegającymi ochronie
(małopolskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie), z drugiej zaś z rozdrobnienia gospodarstw
rolnych i trudności w mikrolokalizacji turbin, związanych z rozproszoną zabudową siedliskową (np.
podkarpackie). Szczególnym przypadkiem jest województwo dolnośląskie, gdzie pomimo, iż ogólny
udział terenów chronionych w powierzchni użytków rolnych regionu utrzymuje się na względnie
niskim poziomie, to jednak utrudnienia lokalizacyjne są bardzo znaczące. Region ten charakteryzuje

17
Dotyczy to obszarów NATURA 2000 (OSO i SOO), parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody
i obszarów chronionego krajobrazu.
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się dużym zróżnicowaniem warunków wiatrowych – są one najlepsze na obszarach wzgórz i
przedgórzy w południowej części województwa, które to obszary równocześnie w znacznym stopniu
podlegają różnym formom ochrony obszarowej. W procesie dalszego szacowania i konkretyzowania
wielkości18, ze względu na uśrednioną opłacalność ekonomiczną hipotetycznych inwestycji, potencjał
techniczny energetyki wiatrowej na lądzie został ograniczony przez uwzględnienie wymienionych
wyżej ograniczeń środowiskowych i zredukowany do obszarów o najkorzystniejszych warunkach
wiatrowych (średnia roczna prędkość wiatru na wysokości piasty wirnika minimum 6.5 m/s),
zakładając, że lokalizacje o największej potencjalnej produkcji wykorzystywane będą w pierwszej
kolejności. Wyniki przedstawiono na rys. 3.3.
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Rys. 3.3 Potencjał ekonomiczny energetyki wiatrowej w regionach Polski, z uwzględnieniem
ograniczeń środowiskowych, [MW]. Źródło: Opracowanie własne IEO.
Najwyższy w Polsce potencjał ekonomiczny energetyki wiatrowej występuje w województwie
zachodniopomorskim i wynosi 14 GW. Wykorzystanie potencjału ekonomicznego zależy jednak od
uwarunkowań rynkowych i polityki wyznaczającej ich ramy. W procesie inwestycyjnym, na etapie
wyboru lokalizacji duże znaczenie ma udział największych gospodarstw rolnych w strukturze
własności gruntów w regionie. Oznacza to mniejsze trudności w pozyskaniu praw do gruntu oraz
konieczność negocjacji lokalizacji z mniejszą liczbą stron zainteresowanych (średnio w Polsce
największe gospodarstwa stanowią ok. 1,1%).
Oszacowanie potencjału ekonomicznego nie
uwzględnia ograniczeń infrastrukturalnych, gdyż są one, w odróżnieniu od innych czynników, możliwe
do usunięcia w horyzoncie czasowym 10-20 lat i są zależne od uwarunkowań ekonomicznych i
politycznych.
Oszacowanie potencjału rynkowego (możliwej do wykorzystania w określonym horyzoncie czasowym
części potencjału ekonomicznego) jest dla regionów stosunkowo trudne i wymaga złożonego
modelowania
makroekonomicznego.
W
długoterminowym
horyzoncie
czasowym
(do 2050) dla Polski zagadnienia tego typu modelowane były za pomocą modelu MESAP
w ramach projektu Energy [R]evolution19. O ile w latach 2030-2050 można założyć, że wyniki
modelowania stopnia wykorzystania potencjału ekonomicznego rozłożą się równomiernie
w regionach (zwłaszcza w krajach unitarnych, jak Polska), o tyle ocena potencjału rynkowego do roku

Wiśniewski G. (red.). Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2020 roku. Ekspertyza dla
Ministerstwa Gospodarki. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2007.
19 Instytut Energetyki Odnawialnej IEO i Niemiecki Instytut Termodynamiki Technicznej DLR: Scenariusz zaopatrzenia Polski
w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej. Warszawa, 2008 r.
18
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2020/2030 jest bardziej skomplikowana. Najbardziej efektywnym scenariuszem (zarówno gospodarki
krajowej, jak i korzyści dla regionu) byłaby kontynuacja (utrwalanie) obecnego rozkładu regionalnego
realizacji inwestycji wielkoskalowych wyposażonych w nowe turbiny wiatrowe, przy założeniu
ograniczenia
wsparcia
dla
inwestycji
w
turbiny
używane
i preferencji dla inwestycji o najlepszych wynikach ekonomicznych. W takiej sytuacji ulega
wyhamowaniu rozwój rynku na obszarach o mniejszym potencjale (większy udział projektów
„przypadkowych”, inicjowanych i lokalizowanych z uwagi także na czynniki pozarynkowe),
a województwa znajdujące się aktualnie na pozycjach liderów w rankingu instalacji nowoczesnych
turbin mogą zdominować rynek do roku 2020. W województwach o dużym, aczkolwiek nie
wykorzystywanym dotąd potencjale należy spodziewać się bardzo powolnego przełamywania barier
blokujących inwestycje i rozwoju dopiero po roku 2020. Jest to stosunkowo typowy scenariusz, w
którym w sprzyjających warunkach rynkowych i politycznych, po wprowadzeniu oficjalnych celów
ilościowych szybko zyskują obszary posiadające doświadczenia we wdrażaniu nowych technologii
(tzw. „early starters”, np. rozwój energetyki wiatrowej w Hiszpanii, rozwój morskiej energetyki
wiatrowej na Morzu Północnym). Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 3.4.
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Rys. 3.4 Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej w regionach Polski na lata 2014-2020. Źródło:
Opracowanie własne IEO.
Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe i polityczne w latach 2014-2020 najwięcej
turbin wiatrowych zlokalizowanych może zostać w województwach zachodniopomorskim,
pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim. Należy jednak podkreślić, że sytuacja
ta może ulec zmianie w przypadku zmiany systemu wsparcia dla energetyki wiatrowej na poziomie
krajowym lub zmiany polityki na poziomie regionalnym i lokalnym. Także rozwój technologii
wiatrowej oraz upowszechnienie się turbin przeznaczonych na tereny o niższych prędkościach wiatru
może spowodować, że możliwe stanie się wykorzystanie nowych terenów – wzrośnie wówczas
atrakcyjność województw Polski centralnej i wschodniej.
Na szczególną uwagę zasługuje potencjał rozwoju małych elektrowni wiatrowych (poniżej 100 kW),
przeznaczonych do użytku indywidualnego w gospodarstwach domowych i małych
przedsiębiorstwach. Jest on w mniejszym stopniu uzależniony od warunków wiatrowych na danym
terenie oraz uwarunkowań środowiskowych. Większe znaczenie mają czynniki lokalne, prawidłowy
dobór sprzętu oraz uwarunkowania rynkowe (ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych). W
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KPD przyjęto, że w 2020 roku w Polsce będzie działało 550 MW takich turbin. Najbardziej
predestynowane do ich instalowania są gospodarstwa rolne. Przyjmując, że ze względów
ekonomicznych najbardziej opłacalna dla typowego gospodarstwa rolnego byłaby turbina wiatrowa o
mocy ok. 10 kW, realizacja scenariusza KPD spowodowałaby, że do 2020 roku ponad 2% polskich
gospodarstw rolnych mogłoby wykorzystywać małe elektrownie wiatrowe.
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Rys. 3.5 Potencjał rynkowy rozwoju małej energetyki wiatrowej w regionach Polski w latach 20142020. Źródło: Opracowanie własne IEO.
Na rysunku 3.5 przedstawiono liczbę turbin wiatrowych, które przy założeniu realizacji scenariusza
KPD mogłyby powstać w poszczególnych regionach Polski. Dominującą rolę mogłyby tu odegrać
województwa o mniejszym potencjale w zakresie budowy dużych farm wiatrowych, takie jak
małopolskie, mazowieckie, podkarpackie czy lubelskie.

3.2 OZE w koncepcji przestrzennego rozwoju kraju jako wytyczne dla
województw
W Krajowej Strategii Zagospodarowania Przestrzennego do 2030 roku przewiduje się działania
mające na celu odpowiednie reagowanie na zagrożenie utraty bezpieczeństwa energetycznego
odpowiadając na podstawowe wyzwania:
• dążenie do redukcji zagrożenia braku płynności zaopatrzenia w ropę naftową i gaz ziemny
oraz integrację systemów energetycznych z sieciami krajów sąsiednich, dzięki budowie połączeń
transgranicznych przede wszystkim państw UE: Niemiec (Neuenhagen – Vierraden – Krajnik),
Słowacji, Litwy (Ełk – Olita/Alytus)20, a także z systemem energetycznym Ukrainy i w dalszej
perspektywie – Rosji i Białorusi. W dłuższym okresie (po roku 2020) nastąpi także integracja ze
skandynawskimi systemami w ramach realizacji Elektroenergetycznego Pierścienia Bałtyckiego

Planowane połączenia transgraniczne wynikają z założeń Polityki energetycznej Polski do 2030 r. oraz strategii działań na
rzecz polityki bezpieczeństwa energetycznego krajów unijnych, w tym planów rozwoju sieci sporządzanych w ramach
organizacji ENTSO (European Network of Transmission System Operators for Electricity). Europejska Sieć Operatorów
Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych

20
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(Niemcy – Polska – Białoruś – Rosja – Litwa – Łotwa – Estonia – Finlandia – Szwecja – Norwegia –
Dania)21.
•
ograniczanie emisji CO2 do poziomu uzgodnionego w ramach Unii Europejskiej poprzez m.in.
wspieranie działań inwestycyjnych w różnych skalach przestrzennych (od elektrowni
systemowych o zerowym lub niskim poziomie emisji CO2 po obiekty przydomowe),
przystosowanie sieci elektroenergetycznych do odbioru energii ze źródeł rozproszonych
wykorzystujących OZE (przejęcie nadwyżek mocy z tych źródeł, w tym z planowanych lądowych
i morskich farm wiatrowych, będzie wymagać budowy kilkuset kilometrów nowych linii
przesyłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą),
•
bardziej równomierne rozmieszczenie elektrowni na terenie kraju oraz sieci przesyłowych
energii elektrycznej (najwyższych napięć: 400 kV i 220kV) i gazu.
•
rozbudowa sieci przesyłowej niskiego napięcia niezbędnej dla przyłączenia nowych źródeł
wytwórczych, w tym OZE, i wyprowadzenia z nich mocy,
•
poprawa efektywności przesyłu, zaopatrzenia i zużycia energii poprzez rozwój inteligentnych
sieci przesyłowych (smart grids),
•
ochrona złóż surowców o charakterze strategicznym, nawet jeżeli w najbliższych latach nie
przewiduje się ich eksploatacji – dotyczy to zwłaszcza węgla brunatnego i kamiennego.
Inwestycje wewnątrz kraju będą koncentrowały się w szczególnie w Polsce Północnej i
Wschodniej. W pierwszym etapie, do 2015 roku, powstaną między innymi sieci przesyłowe
najwyższego napięcia m.in. z Łomży do Ełku i w kierunku granicy państwa, z Ostrołęki do Olsztyna i
Płocka oraz z Żydowa do Gdańska i Pelplina. W kolejnym okresie, do 2020 roku, linia z Ostrołęki
zostanie przedłużona do Stanisławowa a z Żydowa przez Piłę do miejscowości Plewiska. W tym też
okresie będą budowane linie łączące Lublin z Chełmem i Lublin z Siedlcami. Natomiast po roku 2020
ciężar inwestycji w sieci wysokiego napięcia przesunie się na zachód od Wisły na kierunku północ –
południe. Długość linii 400 kV wzrośnie, natomiast zmniejszy się długość linii 220 kV, zostaną
zwiększone zdolności linii przesyłowych w kierunkach wschód – zachód i północ – południe, przesyłu
energii do sieci operatorów sieci dystrybucyjnych. Wśród zmian jakościowych należy wymienić:
zastępowanie starej sieci 220 kV nową siecią 400kV, zamknięcie pierścieni 220 i 400 kV znacznie
podnoszących: a) pewność zasilania odbiorców, b) wybudowanie sieci umożliwiającej wyprowadzenie
mocy z OZE (głównie farm wiatrowych zlokalizowanych na północy Polski), c) zdolność obrony
Krajowej Sieci Przesyłowej przed awariami. Część linii 220 kV zostanie przebudowana na linie 400 kV,
zostaną zamknięte i zbudowane nowe pierścienie 400 kV wokół głównych aglomeracji zastępujące
wyeksploatowane linie 220 kV, przebudowane zostaną niektóre linie jednotorowe 400 kV na linie
dwutorowe oraz zbudowane zostaną nowe linie 400 kV i stacje 400 /110 kV z nowymi miejscami
zasilania sieci dystrybucyjnych. Poprawa bezpieczeństwa zasilania dużych miast będzie realizowana
na drodze poprawy bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną Warszawy, miast Polski
Północnej, Poznania i Wrocławia, głównie poprzez budowę nowych linii przesyłowych 400 kV (m.in.
na kierunkach Bełchatów – Poznań, Poznań – Słupsk, Ostrołęka – Gdańsk), a także na drodze
uruchomienia nowych elektrowni systemowych w Polsce Północnej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa
pracy KSE w północnej i północno-wschodniej części kraju – w sytuacji występującego w tym regionie
niedorozwoju sieci – planuje się budowę źródeł rezerwy interwencyjnej. Planowana instalacja w sieci
przesyłowej źródeł mocy interwencyjnych22, pozwoli na ograniczenie skutków zidentyfikowanych
zagrożeń wynikających z niedorozwoju sieci i awaryjnych wyłączeń ważnych obiektów sieciowych.
Źródła te spełniają głównie zadanie rezerwy. Dalszy rozwój sieci elektroenergetycznych będzie się
odbywał dzięki rozwojowi i wdrażaniu technologii sieci inteligentnych, w tym technologii
informatycznych. Producenci i dystrybutorzy zaczną używać urządzenia do sterowania siecią oraz do
regulacji i zabezpieczenia sieci dla zwiększenia niezawodności i jakości dostaw oraz najmniejszego
wpływu procesów energetycznych na środowisko. Wśród konsumentów nastąpi upowszechnienie

21 Elektroenergetyczny Pierścień Bałtycki jest wymieniany w Załączniku II do Decyzji 1364/2006/WE ustanawiającej
wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych, wśród projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
22 Źródła mocy interwencyjnych to źródła energii likwidujących czasowe niedobory mocy (czynnej i/lub biernej),wynikające
z dzisiejszego układu sieci przesyłowej, warunków jej pracy i nieprzewidywalnego charakteru pracy farm wiatrowych.
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inteligentnych liczników energii ze zdalną transmisją danych. Ponadto prowadzona będzie rozbudowa
magistral gazowych w województwach podlaskimi warmińsko-mazurskim, a także w północnej części
województwa mazowieckiego. Najpierw gazociągi zostaną doprowadzone od południa do
Białegostoku i Olsztyna.
Budowa i modernizacja elektrowni ma duże znaczenie także dla bezpieczeństwa energetycznego
kraju i zapewnienia dostaw dla poszczególnych regionów.

Rys 3.6. Infrastruktura energetyczna, potencjał rozwoju energetyki wiatrowej oraz obszary zagrożone
niedoborem energii.
Jednym z elementów wsparcia dla dywersyfikacji źródeł energii mającym także pozytywne
skutki dla zmniejszania produkcji CO2 jest zwiększanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W
warunkach polskich do tego typu źródeł o największym potencjale ekonomicznym należy zaliczyć
energię wiatru, wykorzystanie biomasy i biogazu oraz energię geotermalną. Do roku 2020 planuje się,
że co najmniej 15% energii elektrycznej będzie pochodziło ze źródeł energii odnawialnej w strukturze
zawartej w Krajowym Planie Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. Ze
względu na rozproszenie źródeł odnawialnych będzie musiało nastąpić przystosowanie sieci krajowej
do odbioru energii ze źródeł rozproszonych. Sieć przesyłowa wysokiego napięcia zostanie
rozbudowana, aby umożliwić przejęcie mocy z planowanych lądowych i morskich farm wiatrowych
zlokalizowanych na północy kraju oraz w obszarze strefy ekonomicznej morza23. Zadaniem
planowania przestrzennego będzie wyznaczenie stref dla rozwoju energetyki wiatrowej (na poziomie
krajowym i wojewódzkim) oraz określenie obszarów wykorzystania energii geotermalnej i lokalizacji
wieloletnich plantacji roślin energetycznych (delimitacja na poziomie planów zagospodarowania
przestrzennego. województw), przy jednoczesnym ograniczeniu jej niekontrolowanej ekspansji na

23

Według projektu KPZP do 2030 roku
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innych obszarach, zwłaszcza na terenach przyrodniczo cennych24. Minister środowiska, w
porozumieniu z placówkami naukowymi i organizacjami ekologicznymi oraz branżowymi, przygotuje
wytyczne dotyczące rozwoju różnych form energetyki odnawialnej na różnych typach obszarów
produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii..

3.3. Gospodarcze i społeczne uwarunkowania rozwoju energetyki
wiatrowej w województwach
Zaletą energetyki wiatrowej w aspekcie społeczno-gospodarczym, jest korzystny wpływ na rynek
pracy i aktywność gospodarczą. Obecnie, w Europie sektor ten zapewnia ponad 150 tys.
pełnoetatowych stanowisk pracy (średnio, piętnaście pełnoetatowych miejsc pracy przypada na 1 MW
mocy zainstalowanej w ciągu roku25). Wg prognozy EWEA zatrudnienie w sektorze energetyki
wiatrowej w UE w 2020 roku wzrośnie do ponad 350 tys. miejsc pracy.

Rys. 3.7: Skumulowana liczba miejsc pracy w polskim sektorze energetyki wiatrowej w latach 20102020. Źródło: opracowanie własne EC BREC IEO.
W Polsce, z końcem 2010 roku zatrudnionych w sektorze energetyki wiatrowej było ponad 2500 osób
(ekwiwalent pełnoetatowych stanowisk pracy). Zgodnie z zaprezentowanym w poprzednim
podrozdziale scenariuszem, w 2020 r. liczba miejsc pracy w sektorze energetyki wiatrowej wzrośnie
do około 66 tys.
Nie bez znaczenia jest także wpływ farm wiatrowych na dochody budżetów gmin. Rozwój energetyki
wiatrowej ma miejsce z reguły na terenach rolniczych, w gminach wiejskich. Gminy takie
charakteryzuje z reguły mniejszy od przeciętnego w kraju dochód własny. Wg danych GUS w 2010
roku średni dochód własny gminy wiejskiej wyniósł 7,2 mln zł, podczas gdy ogólnie średni dochód
gminy w Polsce wynosi 13 mln zł. Także dochody na mieszkańca gminy są w gminach wiejskich niższe
(ok. 20%) od średniej krajowej. Stąd istotne znaczenie wpływów do budżetu gminnego, jakie może
wygenerować energetyka wiatrowa, zwłaszcza w postaci podatku od nieruchomości, obejmującego
2% od wartości części budowlanej inwestycji. Szczególnie istotne znaczenie może on mieć w
województwach takich jak podlaskie, podkarpackie i kujawsko-pomorskie, charakteryzujących się
istotnym i niewielkim stopniu wykorzystanym potencjałem ekonomicznym energii wiatru przy
równoczesnych niskich dochodach własnych gmin (rys. 3.8). Realizacja w gminie wiejskiej w tych
regionach tylko jednej farmy wiatrowej o mocy 40-50 MW może spowodować wzrost dochodów
własnych gminy nawet o 20% rocznie, przez okres 20 lat (czas eksploatacji farmy wiatrowej). Tylko
przy założeniu realizacji umiarkowanego scenariusza rozwoju energetyki wiatrowej

Wskazanie potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych na obszarach morskich RP miało nastąpić w 2010 r.
zgodnie z załącznikiem 3 do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku – działanie 4.6. pkt. 4.
25 Blanco, I.; Kjaer, Ch..: „Wind at Work – Wind energy job creation In the EU”, European Wind Energy Association, 2009
24
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zaproponowanego w KPD, w latach 2011-2020 do budżetów gminnych w Polsce wpłynie w sumie ok.
900 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości (rys. 3.9). W przypadku pełnego wykorzystania
potencjału rynkowego i realizacji bardziej ambitnych wizji osiągnięcia w roku 2020 ok. 10 GW mocy
zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej wartość ta wzrośnie do 1,5 mld zł.
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Rys. 3.8 Średni dochód własny gmin wiejskich w poszczególnych regionach Polski, 2010 (czerwoną
linią zaznaczono średnią krajową}, źródło: GUS
Dodatkowe korzyści w regionach wynikają z faktu zwiększenia się dochodów rolników z tytułu
przychodów z dzierżawy gruntu pod elektrownie wiatrowe. Przy założeniu, ze 90% elektrowni
lokalizowanych będzie na terenach dzierżawionych od rolników, w skali kraju ich przychody w latach
2011-2020 mogą wynieść w zależności od tempa rozwoju energetyki wiatrowej 350-550 mln zł.
Kolejne 0.5-1 mld zł może zasilić budżety gospodarstw rolnych w latach 2020-2030, tylko z tytułu
wpływów z dzierżawy gruntów pod elektrownie zbudowane w obecnej dekadzie. Dodatkowym
przychodem jaki będzie miał znaczenie w gospodarce regionu są przychody firm lokalnych
(projektowych, instalacyjnych, budowlanych, konsultingowych) na etapie realizacji inwestycji.
Zakładając, że ich przychody obejmą tylko 5% kosztów inwestycyjnych farm wiatrowych, w latach
2011-2020 można oczekiwać, że obroty takich firm w skali kraju mogą wzrosnąć o 350-750 mln zł.
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Rys. 3.9 Roczne przychody w regionach związane z rozwojem energetyki wiatrowej w przypadku
realizacji scenariusza Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
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Rys.3.10 Roczne przychody w regionach w przypadku realizacji scenariusza pełnego wykorzystania
potencjału rynkowego na rok 2020 (PSEW26).

26 Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 roku. Raport przygotowany przez IEO na zlecenie Polskiego
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, 2009
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Na rysunkach 3.9 i 3.10 przedstawiono w skali kraju możliwe przychody roczne w regionach Polski w
przypadku realizacji scenariusza KPD oraz bardziej ambitnego scenariusza zakładającego pełne
wykorzystanie potencjału rynkowego. Rozkład tych przychodów na poszczególne regiony zależał
będzie od ilości zrealizowanych w nich inwestycji, a więc w dużej mierze od polityki władz lokalnych i
regionalnych. Zakładając realizację scenariusza pełnego wykorzystania potencjału rynkowego
przedstawionego w rozdziale 3.1 (rys. 3.4) można przyjąć, że większość przychodów z tytułu realizacji
inwestycji wiatrowych uzyskają samorządy, rolnicy i przedsiębiorcy w regionach takich jak
zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i podlaskie. Jednakże układ ten
może ulec zmianie w miarę rozwoju rynku i w zależności od oceny przez inwestorów atrakcyjności
inwestycyjnej poszczególnych regionów.

3.4 Porównanie efektów środowiskowych (LCA) wykorzystania różnych
technologii energetycznych
Oddziaływanie na środowiska technologii energetycznych powinno być rozpatrywane w całym cyklu
życia LCA czyli „od kołyski do kołyski” (cradle to cradle). Badania pokazują, że znacząca część
oddziaływania przypada na fazę poza eksploatacyjną i jest warunkowane szeregiem czynników
zewnętrznych. Kompleksowe podejście do oceny technologii energetycznych jest promowane (a w
przypadku biomasy wymagane27) przez nową dyrektywę 2009/28/WE o promocji stosowania
odnawialnych źródeł energii.
Najczęściej wykorzystywanym kryterium porównawczym dla technologii energetycznych jest ich
wpływ na efekt cieplarniany, określany przez wskaźnik emisji gazów cieplarnianych na jednostkę
energii wyprodukowanej. Zgodnie z założeniami metody LCA, w analizie konieczne jest uwzględnienie
nie tylko emisji bezpośredniej, ale również wielkości emisji skumulowanej w całym cyklu życia oraz
emisji unikniętej. Wartości wskaźników emisyjności różnią się, w zależności czy rozpatrujemy je z
punktu widzenia emisji bezpośrednich czy w analizie cyklu życia.
Dla przykładu, w raporcie Komisji Europejskiej Second Strategic Energy Review wskaźniki emisji
bezpośredniej dla nowoczesnych systemów zgazowania węgla IGCC wynoszą średnio 755 kg
CO2/MWh, podczas gdy w metodzie LCA to średnio 855 kg CO2/MWh. Dla energetyki wiatrowej
wskaźniki te wynoszą wg. reportu odpowiednio 0 kg CO2/MWh i 11-14 kg CO2/MWh.
Na rysunku 3.11 przedstawiono wyniki najnowszych analiz LCA28 dla kluczowych, także dla Polski,
technologii energetycznych, z punktu widzenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w całym
cyklu życia (z pełnym uwzględnieniem energii skumulowanej, włożonej w produkcję, eksploatację
i utylizację urządzeń itp). Z analizy wynika, że energetyka wiatrowa, wodna (MEW)
i geotermalna mają najkorzystniejsze warunki emisyjności. Przewaga nad innymi technologiami jest
wielokrotnie wyższa, gdyż należy pamiętać, iż wykres wykonano w skali logarytmicznej.

Artykuł 17 dyrektywy 2009/28/WE oraz uszczegółowienie tamże w art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 6
Francesco Cherubinia et all: Energy- and greenhouse gas-based LCA of biofuel and bioenergy system. Key issues, ranges
and recommendations. Resources, Conservation and Recycling 53 (2009) 434–447
27
28
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Rys. 3.11 Redukcja emisji ekwiwalentu CO2 w całym cyklu życia technologii wytwarzania energii
elektrycznej. Opracowanie własne ECBREC IEO29, na podstawie: Francesco Cherubinia et all.
Energetyka wiatrowa wypada jeszcze korzystniej, w przypadku uwzględnienia pełnych kosztów
zewnętrznych. W tabeli 3.3 zestawiono wyniki badań z wykorzystaniem metody LCA30 obrazujących
koszty marginalne wpływu wykorzystania paliw kopalnych i biomasy oraz energetyki jądrowej i
wiatrowej na koszty zewnętrzne w społeczeństwie, gospodarce i przyrodzie, powstające przy
wytwarzaniu energii elektrycznej. W analizie użyto pojęcia „kosztów marginalnych31”, porównując
technologie o tych samych punktach startowych, tzn. uwzględniając rożny stan wykorzystania
(naruszenia) zasobów i sytuację jaka powstaje przy budowie dodatkowych mocy (unikając
porównania nowej jednostki mocy ze zamortyzowaną).
Uzyskane wyniki prowadzą do wniosku, że nawet w przypadku użycia do obliczeń stosunkowo nisko
wycenionych kosztów klimatycznych (20 €/tonę CO2 , co jest też ok. 2-krotnie niżej od przyjmowanej
przez Komisję Europejską do obliczeń na lata 2013-2020 ceny nabywania na aukcjach uprawnień do
emisji CO2), obecnie płacona w Polsce cena „zielonego certyfikatu” (świadectwa pochodzenia), choć
dość wysoka (rzędu 60€/MWh), nie pokrywa różnicy w kosztach zewnętrznych w przypadku
zastępowania energią wiatru generacji energii elektrycznej z węgla. Tak więc nie wszystkie korzyści
społeczne związane z energetyka wiatrową znajdują jeszcze odzwierciedlenie na rynku energii.

29 W opracowaniu przyjęto konserwatywne dla warunków polski założenie, co do skali emisji gazów cieplarnianych z
bezpośredniego spalania węgla (500 kg CO2-eq./GJe; 4GJ kopaliny/GJe) i dość korzystne parametry dla gazu (100 kg CO2eq./GJ; 2GJ kopaliny /GJe).
30 Azqueta, D., Delaca´ mara, G., Go´ mez, C.M., 2004. The economic value of environmental externalities from power
generation: a comparative analysis through uniform world models. In: First Atlantic Workshop on Energy and Environmental
Economics. International Association for Energy Economics, La Toja, Spain, September 2004. Cytat za Marıa Isabel Blanco,
Diego Azqueta, Energy Policy 36 (2008) 357–366.
31 Koszt marginalny, zwany też krańcowym - koszt jaki ponosi producent w związku ze zwiększeniem wielkości produkcji
danego dobra o jedną jednostkę. Stanowi przyrost kosztów całkowitych związany z produkowaniem dodatkowej jednostki
dobra. dla typowych procesów gospodarczych koszty krańcowe początkowo maleją wraz ze wzrostem produkcji, aż do
osiągnięcia minimum technologicznego. Dalsze zwiększanie produkcji ponad minimum technologiczne będzie pociągało za
sobą coraz większe jednostkowe koszty kolejnych przyrostów produkcji i tym samym koszty krańcowe będą rosnąć.
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Tabela 3.3 Koszty marginalne wpływu wykorzystania paliw kopalnych i biomasy na koszty
zewnętrzne w społeczeństwie, gospodarce i przyrodzie w €/MWh. Źródło: Marıa Isabel Blanco, Diego
Azqueta.
Energi
Węgiel
Energety
Biomas
a
brunat
Ropa
Gaz
PV
ka
a
jądrow
ny
wiatrowa
a
Wpływ na zdrowie ludzi
Wpływ na materiały i
budowle
Wpływ na uprawy
rolnicze
Razem bez efektów
klimatycznych
Razem z efektami
klimatycznymi rzędu 20
€/tCO2

239,70

66,12

4,00

3,79

1,30

5,08

1,06

0,75

0,20

0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,48

0,92

0,31

0,38

0,03

0,14

0,03

240,93

67,24

4,32

4,18

1,34

5,24

1,09

266,36

85,86

14,43

5,13

2,01

8,00

1,65

Również ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) z 2009 roku32 (uwzględniająca analizę
porównawczą LCA technologii generacji energii elektrycznej), potwierdzała, iż energetyka wiatrowa
jest obecnie najtańszą dostępną opcją dla dalszej redukcji emisji CO2 w Polsce.

3.5 Rola prowadzonej polityki regionalnej i jej wpływ na osiągnięcie przez
region korzyści z rozwoju OZE
W dobie kryzysu ekonomicznego, rosnących cen energii i surowców kwestie bezpieczeństwa
energetycznego oraz konkurencyjności gospodarki jest najważniejszym priorytetem politycznym. Aby
zmierzyć się z wyzwaniem, nie wystarczą choćby najbardziej efektywne działania na szczeblu
centralnym. Konieczne jest dostrzeżenie kluczowej roli regionów w budowaniu innowacyjnej
gospodarki energetycznej opartej o rozwój OZE i EE.
Z rozwojem odnawialnych źródeł energii wiązane są jednocześnie bardzo duże nadzieje na poprawę
sytuacji gospodarczej regionów. Zwiększenie udziału OZE w strukturze wytwarzania energii przekłada
się bowiem na wzrost bezpieczeństwa energetycznego, wpływa korzystnie na ceny energii, stymuluje
proces innowacji, tworzy nowe rynki i nowe miejsca pracy, jak również przyczynia się do poprawy
jakości środowiska w regionie33.
Polityka regionalna może zaoferować szereg narzędzi o charakterze prawnym, instytucjonalnych czy
inwestycyjnym, stymulującym rozwój zielonej gospodarki energetycznej. Bardzo często podjęte na
poziomie regionu działania mogą determinować kierunki, ale również tempo dywersyfikacji źródeł
energii i rozwoju technologii OZE. W dokumencie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010202034 przedawniono obszary działań, które powinny być realizowane w tym zakresie przez regiony.
Są to m.in.:
•

Poszukiwanie i rozwijanie regionalnych potencjałów w zakresie pozyskiwania energii z
odnawialnych źródeł.

32 Instytutu Energetyki Odnawialnej, Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 roku, raport opracowany na
zlecenie PSEW, Warszawa 2009
33 Przemówienie Prof. Danuta Hübner Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, Rola
polityki regionalnej w stymulowaniu produkcji "zielonej energii, Wrocław 24 września 2010 roku http://danutahubner.pl/przemowienia/wroclaw.pdf
34 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary
wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 roku:
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/KSRR_13_lipca_2010.pdf
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•

Umożliwianie pełnego wykorzystania dostępnych zasobów odnawialnych, głównie w
zakresie energii wiatrowej, wodnej, słonecznej, biomasy, geotermii,

•

Tworzenie programów rozwoju i upowszechnienia OZE z naciskiem na spójny system
informacji i wsparcia dla inwestorów i samorządów;

•

Tworzenie sprzyjających warunków dla wykorzystania środków finansowych dla
rozwoju OZE. Określanie celów strategicznych i dążenie do przewidywalności finansowej na
bazie strategicznego planowania;

•

Włączanie społeczności lokalnej do prac przy wyznaczaniu celów regionalnej polityki
energetycznej. Tworzenie ram transparentnego i opartego o rzetelne dane procesu
decyzyjnego.

Rola regionów w uwalnianiu potencjału energetyki opartej o zasoby lokalne jest nie do przeceniania.
Większość decyzji dotyczących odnawialnych źródeł energii podejmowanych jest aktualnie na
poziomie regionalnym i lokalnym. Są to zarówno kwestie planowania, udzielania decyzji
administracyjnych, czasami nawet warunków wsparcia finansowego. Poziom regionu jest
równocześnie kluczowy z punktu widzenia budowania świadomości społecznej, mobilizowania władz
lokalnych, tworzenia klastrów energii odnawialnej i innych.
Konsekwentna, wielopłaszczyznowa i rozwojowa polityka wsparcia dla odnawialnych źródeł energii
jest szansą dla poprawy warunków funkcjonowania regionalnych gospodarek. W szczególności
dotyczy to obszarów o niskim PKB, dużym udziale terenów rolniczych wysokim wskaźnikiem
bezrobocia. Istnieje wiele przykładów, z których kilka zaprezentowano w rozdziale 4,
potwierdzających rozliczne korzyści gospodarcze płynące z aktywnej postawy regionów w zakresie
wykorzystanie potencjału lokalnych zasobów, ale również wiedzy, doświadczenia.

4. STUDIA PRZYPADKÓW DOT. POZYTYWNYCH EFEKTÓW GOSPODARCZYCH
I SPOŁECZNYCH AKTYWNEJ PROMOCJI ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W TYM
WIATROWEJ
W niniejszym rozdziale autorzy przedstawili wybrane korzyści gospodarcze dla społeczności
lokalnych i regionów wynikających z realizacji konsekwentnej polityki wsparcia rozwoju
odnawialnych źródeł energii, w szczególności wsparcia dla energetyki wiatrowej. Do analizy
wyselekcjonowano regiony, w których duże znaczenie odgrywa rolnictwo, jak również obszary objęte
ochroną (tj. parki ochrony przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000). Wśród
prezentowanych przypadków znalazły się:
•

Brandenburgia – niemiecki kraj związkowy, który opiera swoją strategię wzrostu gospodarczego,
w szczególności na terenach rolniczych, na rozwoju energetyki odnawialnej. Energetyka wiatrowa
ma tu szczególne znaczenie (10 TWh energii elektrycznej w 2010 roku), mimo iż 30% powierzchni
regionu to tereny objęte obszarową i siedliskową w ramach sieci Natura 2000.

•

Anavra – przykład gminy, w której budowa farmy wiatrowej (o mocy 17,5 MW) była kluczowym
czynnikiem ożywienia gospodarczego regionu. Dziś mieszkańcy Anavry mają jeden z najwyższych
PKB/os. w Grecji.

•

Kisielice – gmina w woj. warmińsko –mazurskim, bezpośrednio granicząca z terenem woj.
kujawsko-pomorskiego. Jest to najlepszy polski przykład wymiernych korzyści z realizacji
konsekwentnej polityki wsparcia dla OZE.

•

Pantperthog – inwestycja, która najpełniej oddaje możliwe korzyści z rozwoju OZE dla
społeczności lokalnej. Jest to przykład, w którym społeczność lokalna stała się nie tylko
inicjatorem budowy elektrowni wiatrowej, ale również jej współwłaścicielem.
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Brandenburgia, Niemcy
Brandenburgia jest jednym z 16 krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec, położonym na
północnym wchodzie kraju, bezpośrednio przy granicy z Polską. Region zajmuje powierzchnię ok. 29
tys km2 i jest zamieszkiwany przez ponad 2,5 mln osób35. Jest to obszar typowo rolniczy, gdzie obszary
rolnicze i leśne stanowią ponad 81% powierzchni (Rys 1). Ponad 30% powierzchni regionu objęta jest
statusem ochrony obszarowej lub siedliskowej w ramach sieci Natura 2000. Występuje tu bogactwo
różnych biotopów, w tym między innymi Dolina Dolnej Odry o znaczeniu międzynarodowym36.

Rys 4.1. Struktura użytkowania terenu oraz obszary przyrodniczo cenne w Brandenburgii
Brandenburgia od ponad 20 lat konsekwentnie realizuje politykę wsparcia dla odnawialnych źródeł
energii, w szczególności energii elektrycznej. Tylko w latach 2004 - 2010 ilość produkowanej w
regionie zielonej elektryczności została podwojona i osiągnęła poziom 9.9 TWh. Liczba działających w
systemie instalacji OZE zwiększyła się w tym czasie z 1800 do 55000, o łącznej mocy zainstalowanej
5,3 GWe 37 (rys 4.2).

Rys 4.2. Przyrost mocy zainstalowanej, produkcji energii elektrycznej oraz ciepła z OZE
w Brandenburgii w latach 2004-201038
Szczególne miejsce w rozwoju technologii OZE zajęła energetyka wiatrowa. W 2010 roku moc
zainstalowana turbinach wiatrowych w Brandenburgii wyniosła 4.1 GWe, a produkcja energii
przekroczyła 7,2 TWh. Ilość ta wystarcza do pokrycia 43% zapotrzebowania na energię elektryczną w
regionie. Innymi ważnymi i rozwijającymi technologiami OZE są energetyka słoneczna i biomasa.

http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/Produkte/jahrbuch/jb2011/JB_2011_BB.pdf
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.252291.de
37 http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.2328.de/kginv10.pdf
38 j.w.
35
36
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Zgodnie z przyjętą w regionie w 2008 roku strategią rozwoju, planowany jest dalszy wzrost znaczenia
odnawialnych źródeł energii na tym obszarze. Założono, że w roku 2020 osiągnięty zostanie 20%
udział OZE w bilansie energii pierwotnej (120 PJ
33,3 TWh). Produkcja energii elektrycznej w
elektrowniach wiatrowych ma zwiększyć się o ponad 100%, do poziomu 15,3 TWh (ponad 7,5 GW
mocy zainstalowanej).

Strategia promocji rozwoju OZE w Brandenburgii oparta jest przede wszystkim o przesłanki
rozwoju gospodarczego regionu. Decydenci nie mają dziś już żadnych wątpliwości, iż decyzje podjęte
na przestrzeni ostatnich lat przynoszą wymierne korzyści. Obecnie ponad ¼ osób zatrudnionych w
sektorze energetycznym stanowią pracownicy zakładów wytwarzających zieloną energię (5750
etatów). Liczba pracowników OZE jest dziś wyższa od ilości etatów w energetyce węgla brunatnego
(niegdyś znaczącego pracodawcy w regionie). Warto zwrócić uwagę na wpływy z inwestycji do
budżetu regionu m.in. z tytułu podatków od nieruchomości. Obok inwestycji39, prężnie rozwijają się
inicjatywy naukowo-badawcze40. Działa tu ponad 20 jednostek o profilu B+R, co jest ważnym
czynnikiem budowania innowacyjnej, przez co konkurencyjnej gospodarki regionalnej.
W Brandenburgii na szczególną uwagę i uznanie zasługuje umiejętność godzenia potrzeb rozwoju
regionu (w tym rozwoju energetycznego) z potrzebami środowiska społecznego, a przede wszystkim
naturalnego. Fakt, że 30% obszaru regionu to terenu objęte ochroną obszarową lub siedliskową w
ramach obszaru Natura 2000, pociąga za sobą konieczność racjonalnego planowania przestrzennego.
Wielki sukcesem władz Brandenburgii było stworzenie precyzyjnych zasad dotyczących procedury
lokalizacyjnej obiektów energetycznych, w szczególności turbin wiatrowych. Przykładem może być
wydane w styczniu 2011 roku rozporządzenie w zakresie przestrzegania interesu dóbr przyrody przy
wyznaczaniu i udzielaniu pozwolenia dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych41. Jasne, ale i
restrykcyjne zasady lokalizacji inwestycji wiatrowych mają służyć eliminacji potencjalnych konfliktów,
i służyć zarówno ochronie środowiska naturalnego, jak również i inwestorów.

Rys 4.3. Zestawienie porównawcze: energetyka wiatrowa i tereny cenne przyrodniczo

39 Region Brandenburgii zajął w 2010 roku pierwsze miejsce w rankingu Windpower Monthly na najbardziej sprzyjającą
lokalizację inwestycji wiatrowych na świecie.
40 Strategia innowacyjnego rozwoju doceniona została już wielokrotnie m.in. poprzez przyznanie w 2008 i 2010
Brandenburgii prestiżowego tytułu „Guiding Star” czy tytuły „European Excellence Region” w 2011 roku.
41
Rozporządzenie
dostępne
jest
w
jęz.
polskim
pod
adresem:
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.2318.de/erl_windkraft_pl.pdf
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Anavra, Grecja
Anavra jest niewielką gmina wiejską, zlokalizowaną w greckim regionie Magnezja. W 2000 roku liczba
jej mieszkańców wynosiła 980 osób, ale na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest dodatni trend
populacyjny. Jeszcze kilkanaście lat temu, rolnicza gmina borykała się z wysokim wskaźnikiem
bezrobocia, z powodu, czego duży odsetek ludności przenosił się w poszukiwaniu pracy do ośrodków
miejskich. Obecnie Anvara jest jedną z gmin greckich o najwyższym wskaźniku PKB liczonym na
mieszkańca. Dodatkowo wskaźnik bezrobocia wynosi tu zero, a większość mieszkańców żyje z
rolnictwa ekologicznego i hodowli owiec42.

Rys.4.4 Lokalizacja gminy Anvara i widok na farmę wiatrową w Anvarze
Inwestycją, która odwróciła trendy gospodarcze była budowa farmy wiatrowej o mocy 17,5 MW.
Głównym argumentem za realizacją inwestycji były nadzieje związane z poprawą złej sytuacji
lokalnego budżetu. Z tytułu 3% podatku od dochodu z produkcji energii, każdego roku wpływy
przekraczają 100 tys euro. Dodatkowo inwestor podjął się przeprowadzenia szeregu inwestycji
infrastrukturalnych, w tym budowę odcinków dróg i termomodernizację budynków publicznych.
Na początku procesu inwestycyjnego wśród głosów społecznych pojawiała się obawa przed
budową farmy wiatrowej składającej się z 20 turbin wiatrowych. Mimo to dziś już nikt nie ma
wątpliwości, że realizacja projektu przyniosła wymierne korzyści dla regionu oraz jego mieszkańców.
Warto zwrócić uwagę, że jedna trzecia generowanych z tytułu inwestycji wiatrowej dochodów
przekazywana jest mieszkańcom, jako dopłata bezpośrednia do rachunków za energię. Pozostałe
środki są wydawane również na realizację lokalnych projektów społecznych i środowiskowych43.
W gminie planowane są dalsze inwestycje w rozwój energetyki odnawialnej, przede wszystkim w
zakresie wykorzystania biomasy (odpadów z rolnictwa) w produkcji ciepła. Coraz większym
zainteresowaniem cieszy się również energetyka słoneczna.
Dzięki impulsowi związanemu z inwestycją wiatrową, w regionie nastąpiło wyraźne ożywienie
gospodarcze. Cele środowiskowe gminy Anvara mają dziś szeroki wymiar, od energetyki, przez
rolnictwo ekologiczne, aż po turystykę. Region szybko się rozwija, i staje się coraz bardziej
popularnym i odwiedzanym przez turystów zakątkiem Grecji.

Kisielice, Polska
Gmina miejsko-wiejska Kisielice położona jest w zachodniej części w woj. warmińsko-mazurskiego w
powiecie iławskim. Zajmuje powierzchnię ponad 17 tys. ha i liczy ponad 6500 mieszkańców (liczba
mieszkańców rośnie od 2010 roku). Gmina Kisielice ma charakter rolniczy (72 % to obszaru gminy to

42
43

http://www.anavra-goura.gr
http://www.seai.ie/Renewables/Wind_Energy/Good_Practice_Wind/TCS_14_Community_Benefit_Schemes.pdf
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użytki rolne, 12% lasy). Znajdują się tu również tereny o wysokich walorach przyrodniczych (m.in.
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego posiadający status „Zielonych Płuc Polski”).

Rys.4.5 Położenie geograficzne gminy Kisielice
Pod koniec lat 90-tych dominującym paliwem energetycznym na terenie gminy Kisielice był węgiel. W
dużym zakresie wykorzystywane było również drewno opałowe pochodzące z Leśnictwa Kisielice
oraz okolicznych zakładów zajmujących się przerobem drewna. Obecnie w strukturze wytwarzania
energii dominują odnawialne źródła energii.
Technologią przełomową dla rozwoju gminy były inwestycje w energetykę wiatrową. Już w 1998
roku zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice w kierunku
wykorzystania terenów rolniczych pod budowę elektrowni wiatrowych. W 2000 roku, w ramach
projektu finansowanego przez Fundację EcoLinks, rozpoczęto inwentaryzację zasobów siły wiatru
w gminie. Prace projektowe nad pierwszą farma wiatrową Łodygowo-Limża-Galinowo rozpoczęły
się w 2003 roku. Inwestycja, o łącznej mocy 40,5 MW (27 elektrowni o mocy 1,5 MW każda), została
oddana do użytku w 2007 roku. W tym samym roku przystąpiono do realizacji kolejnego projektu
farmy wiatrowej Łęgowo – Pławty Wielkie, tym razem inwestorem była firma Eolica. Inwestycję
obejmującą 20 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda oddano do użytku w 2011 roku. Obecnie na
etapie uzgodnień są farmy wiatrowe: Krzywka z 14 turbinami wiatrowymi o mocy 2,5 MW każda oraz
Jędrychowo-Łęgowo z 14 turbinami wiatrowymi o mocy 2 MW każda.
W gminie Kisielice, obok inwestycji w energetykę wiatrową, bardzo szybko zaczęły rozwijać się inne
technologie OZE, przede wszystkim wykorzystujące lokalne zasoby biomasy (słomy). Od 2003 roku
podjęto się nie tylko modernizacji kotłowni miejskiej (zmiany paliwa z węgla na biomasę), ale również
modernizacji i rozbudowy systemu ciepłowniczego. Obecnie ponad 70% mieszkańców przyłączonych
jest to sieci ciepłowniczej. Biomasa ma docelowo dostarczać 95% ciepła w mieście Kisielice. Nowym
obszarem zainteresowania władz gmin Kisielic są biogazownie rolnicze i energetyka słoneczna
cieplna.
Główną motywacją działań podejmowanych przez władze gminy Kisielice w kierunku rozwoju
energetyki odnawialnej jest poszukiwanie korzyści finansowych i gospodarczych. Dowodem, że
polityka wsparcia rozwoju OZE jest opłacalna, jest fakt, że inwestycje są kontynuowane, a nawet
rozwijane na większą skalę.
Najważniejszą korzyścią finansową z inwestycji wiatrowych są budżetu gminy z tytułu podatku od
nieruchomości, który naliczany jest wg 2% stawki od wartości części budowlanych (tj. fundamentu
oraz wieży). Dla przykładu, coroczny wpływy do budżetu gminy Kisielice z tytułu podatku od
nieruchomości pierwszej farmy wiatrowej Łodygowo-Limża-Galinowo to około 1 mln 700 tys. zł
rocznie, podczas gdy całkowity roczny budżet gminy wynosi 18 mln zł.
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Inna korzyścią dla gminy mogą być dzierżawy gruntów komunalnych oraz wpływy z tytułu udziału
podatku PIT oraz CIT. Warto również zwrócić uwagę, iż przy okazji realizacji inwestycji wiatrowych,
inwestorzy podejmowali szereg inwestycji infrastrukturalnych, takich jak np.: budowa i
modernizacja odcinków dróg gminnych, powiatowych a nawet wojewódzkich, odcinków linii
napowietrznych niskiego napięcia, stacji GPZ.
Inwestycje w energetykę wiatrową to również korzyść dla mieszkańców/rolników, którzy dochody
mogą czerpać z dzierżawy gruntów. W Kisielicach podczas budowy pierwszej inwestycji wiatrowej
stawka za dzierżawę wynosiła 4 tys. euro rocznie (obecne stawki nie są ujawniane przez inwestorów).
Właściciele gruntów mogli też otrzymać środki z tytułu służebności gruntów tam, gdzie
przeprowadzano podziemne okablowanie.
Rozwój OZE w gminie Kisielice przyniósł jednocześnie szereg korzyści dodatkowych, m.in.:
• doświadczenie w korzystaniu ze środków unijnych, co będzie mogło być wykorzystane w
kolejnej perspektywie finansowej w ramach Polityki Spójności;
• wzrost popularności gminy, polepszenie jej wizerunku; Gmina Kisielice została wyróżniona w
konkursie „Gmina Przyszłości 2011” w kategorii "Promotor innowacji";
• nowa jakość planowania energetycznego na szczeblu lokalnym.
Przykład rozwoju OZE w gminie Kisielice jest szczególny, nie tylko z uwagi na szybką realizację
szeregu inwestycji. W unikalny sposób udaje się, bowiem na tym terenie pogodzić ochronę przyrody z
dynamicznym rozwojem gminy. Warunki dla inwestowania w gminie są oceniane bardzo wysoko, a
inwestycje realizowane są z poparciem społeczności lokalnej. Przykład Kisielic ma bardzo duży
potencjał replikacyjny w innych gminach i regionach Polski.

Pantperthog, Wielka Brytania
Pantperthog, jest małą wioską położoną w południowej części hrabstwa Gwynedd w północnej Walii.
Jest tu zlokalizowane Centrum Technologii Alternatywnych (Centre for Alternative Technology),
którego centralnym obszarem działania są projekty edukacyjne i demonstracyjne w zakresie
zrównoważonego rozwoju.
http://www.walesdirectory.co.uk

Pantperthog

Rys. 4.6 Lokalizacja miejscowości Pantperthog (Walia)
W 1999 roku mieszkańcy Panteperthog, zrzeszeni w lokalne stowarzyszenie Dulas Valley Community
Wind Partnership (DVCWP), zainicjowali projekt budowy lokalnej elektrowni wiatrowej. Była to
pierwsza w Wielkiej Brytanii inicjatywa, w której społeczność lokalna zdecydowała się nie tylko na
wsparcie inwestora, ale została współwłaścicielem turbiny wiatrowej. W wyniku realizacji projektu w
2003 roku w sąsiedztwie Centrum Technologii Alternatywnych (CAT) pierwsza mała turbina
wiatrowa o mocy 75 kW. Miała ona w dużej mierze pełnić funkcję demonstracyjną oraz edukacyjną w
zakresie korzyści (tzw. educational benefits).
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Projekt budowy elektrowni wiatrowej został zrealizowany w dużej części oparciu o dotacje celowe
(m.in. z Regionalnego Programu Rozwoju). Model zarządzania projektem był oparty o struktury
społeczności lokalnej, której członkowie stali się udziałowcami inwestycji. Wszyscy udziałowcy
inwestycji zostali zrzeszeni w ramach formalnej struktury Bro Dyfi Community Renewables Ltd.,
właściciela instalacji. Chętnych do zakupu udziałów było bardzo wielu, w związku, z czym ustalono
maksymalną cenę jednostki na poziomie 1000 funtów brytyjskich.
Projekt zrealizowany w Panteperthog przekłada się na szereg bezpośrednich korzyści z
funkcjonowania inwestycji wiatrowej dla społeczności lokalnej. Może ona korzystać już nie tylko z
wpływów z dzierżawy gruntów pod inwestycję wiatrową, ale jako udziałowiec czerpać zyski z samej
produkcji i sprzedaży zielonej energii elektrycznej. Elektrownia wiatrowa to również lokalne i
czyste źródło energii elektrycznej, przynoszące korzyści lokalnej gospodarce (np. wpływy z podatków
za produkcję energii). Część wpływów z inwestycji kierowanych jest na konto specjalnie powołanego
Funduszu Poszanowania Energii (Energy Conservation Fund), z którego środki przeznaczone są na
realizację lokalnych działań (np. promocję efektywności energetycznej w gospodarstwach
domowych). Inicjatywa z Pantperthog jest kolejnym wartym naśladowania przykładem, pokazującym
liczne, bezpośrednie korzyści dla społeczności lokalnej wynikające ze wsparcia dla rozwoju
odnawialnych źródeł energii.

5. STUDIUM PRZYPADKU DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
W Polsce nie wypracowano jednolitego podejścia do programowania rozwoju OZE w regionach i także
w obszarze energetyki wiatrowej różne województwa w różny sposób podchodzą do jej wspierania,
promocji lub wskazywania najbardziej pożądanych kierunków rozwoju. Choć w systemie kompetencji
i instrumentów wpływ regionów na wykorzystanie OZE w Polsce nie jest decydujący, to w praktyce,
podobnie jak w krajach federalnych (np. Niemcy) polskie regiony proaktywną polityką mogą znacząco
oddziaływać na kierunki rozwoju OZE.
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na studium przypadku dla wybranego województwa –
Kujawsko-Pomorskiego. Powodem są zarówno duży potencjał energetyki wiatrowej w województwie,
specyficzne uwarunkowania infrastrukturalne, jak i proaktywna postawa władz regionu wobec
budowy elektrowni wiatrowych i najnowsze studium na ten temat opracowane z inicjatywy władz
regionu.
Rysunek 5.1 pokazuje dynamiczny bilans energii elektrycznej dla poszczególnych województw.
Kolorem czerwonym pokazano dane bilansowe województwa o przewadze zużycia, a zielonym o
przewadze produkcji (kolorem czarnym zaznaczono województwa zbilansowane). Rysunek ten
uwzględnia ponadto straty sieciowe i potrzeby własne elektrowni, które są alokowane nie w miejscu
ich powstawania, a w proporcjonalnie do zużycia energii, co jest uzasadnione, gdyż wielkość tych strat
zależy od wielkości zapotrzebowania. Strzałkami pokazano przepływy energii elektrycznej pomiędzy
województwami. Pewnym paradoksem jest to, że bilans przepływu pomiędzy dwoma sąsiednimi
województwami nie zależy tylko od sytuacji w tych województwach, ale także od sytuacji w innych
województwach i od infrastruktury sieciowej. Z wykresu wyraźnie wynika, że województwo
Kujawsko-Pomorskie jest obszarem najbardziej w Polsce deficytowym. pod względem energii
elektrycznej.
Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w znacznej części w strefie warunków korzystnych
dla rozwoju energetyki wiatrowej. Ponadto południowa część województwa pokrywa się z strefą
warunków bardzo korzystnych. Są to głównie obszary powiatów, w których dominują gminy wiejskie
(pow. mogileński, żniński, brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski oraz częściowo radziejowskiego i
nakielski).44

44 Oceny potencjału wiatrowego dla Polski, strefy energetyczne wiatru wg IMGW oraz średnia roczna prędkość wiatru na
wysokości 100 m wg komercyjnego atlasu wiatrowego Anemos.
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Rys. 5.1 Bilans energii elektrycznej w poszczególnych województwach, źródło: Tractabel ‘2009
Przestrzenne możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych wynikają w głównej mierze z
uwarunkowań przyrodniczych i obecnego stanu użytkowania przestrzeni. Zdaniem autorów analizy
wykonanej przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego powierzchnia dostępna dla
rozwoju energii wiatrowej w regionie wynosi 536 742 ha. Jednakże uwzględniając liczne ograniczenia
wynikające z uwarunkowań m.in. przyrodniczych lub zagospodarowania przestrzennego, a także
wydzielając tylko obszary o najkorzystniejszych warunkach wiatrowych, które będą brane pod uwagę
przez inwestorów w pierwszej kolejności (1250-2000 kWh/m2/rok), można wyznaczyć potencjał
ekonomiczny produkcji energii elektrycznej z wiatru równy 31,4 TWh.45
Przyjmując, że rozwój energetyki wiatrowej w woj. kujawsko-pomorskim będzie bazował na
najlepszych dostępnych technologiach, oraz że wykorzystane zostanie ok. 30 % potencjału
ekonomicznego do 2020 roku, produkcja energii elektrycznej z turbin wiatrowych wyniesie 9,4 TWh.46
Taka ilość energii pozwoliłaby na pokrycie całkowitego zapotrzebowania województwa na
energię które w 2010 roku wynosiło 7,9 TWh.47 Z racji wysokiego stopnia ogólności dostępnych
danych oraz przyjętej metodyki stworzonej na potrzeby opracowań poziomu krajowego należy
przyjąć, iż uzyskana wartość potencjału obarczona jest pewnym marginesem błędu. Zdaniem Instytutu
Energetyki Odnawialnej oszacowania te są niezwykle optymistyczne. O ile potencjał ekonomiczny
województwa w zakresie energetyki wiatrowej można ocenić na ok. 5 GW, o tyle jego wykorzystanie
do roku 2020 w stopniu umożliwiającym produkcję energii elektrycznej w ilości 9,4 TWh wymagałoby

KPBPPiR, Odnawialne źródła energii – zasoby i możliwości wykorzystania na terenie województwa kujawskopomorskiego, Włocławek 2009
46 Potencjał określony na podstawie metodologii określonej w ekspertyzie IEO, Możliwości wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w Polsce do roku 2020, Warszawa 2007
47 ARE, Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2010, Warszawa 2011
45
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zainstalowania w następnych latach w województwie ok. 3500 - 4000 MW farm wiatrowych. IEO
ocenia, ze przy kontynuacji obecnych trendów rynkowych wartość ta sięgnąć może najwyżej 1500
MW.
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Rys. 5.2 Moc zainstalowana i liczba instalacji wiatrowych w województwie kujawsko-pomorskim na
tle innych województw
Duży potencjał do rozwoju energetyki wiatrowej na Kujawach i Pomorzu odzwierciedla także
zainteresowanie inwestorów budową farm wiatrowych. Aktualnie województwo kujawsko-pomorskie
znajduje się w pierwszej trójce regionów z najwyższą mocą zainstalowaną w energetyce wiatrowej (za
woj. zachodniopomorskim i wielkopolskim, rys. 5.2) – 192 instalacje o mocy 207,874MW.48 Stanowi to
nadal zaledwie 13% aktualnego potencjału rynkowego województwa. Należy jednakże podkreślić, że
w regionie budowane są z reguły mniejsze farmy wiatrowe lub pojedyncze turbiny (rys. 5.3) –
kujawsko-pomorskie charakteryzuje się najniższą średnią mocą koncesjonowanej instalacji wiatrowej
w pierwszej dziewiątce regionów o najwyższych mocach zainstalowanych.

48

URE, data aktualizacji danych 31.12.2011 r.
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Rys. 5.3 Średnia moc zainstalowana koncesjonowanej instalacji wiatrowej w poszczególnych
regionach.
Ponadto w przeciągu dwóch ostatnich lat (2010-2011) do Wojewódzkiego RDOŚ wpłynęło 220 spraw
dotyczących energetyki wiatrowej, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu inwestorów budową
turbin w regionie Kujaw i Pomorza.49 Zainteresowanie energetyką wiatrową wykazują nie tylko
inwestorzy i właściciele gruntów, ale również samorządy. Wśród wniosków złożonych do Marszałka
Województwa w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, 9 zawierało prośbę o uwzględnienie
możliwości budowy farm wiatrowych na terenie gmin. Natomiast prośbę o określenie w
województwie obszarów predestynowanych do lokalizowania elektrowni wiatrowych z
poszanowaniem środowiska geograficznego złożył Starosta Bydgoski oraz Polski Klub Ekologiczny z
Torunia.
Cytowane już wcześniej opracowanie KPBPP we Włocławku pt. „Zasoby i możliwości wykorzystania
odnawialnych źródeł energii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ” ujmuje problem
bardziej od strony szeroko zdefiniowanych stref wykluczeni niż wskazań pod lokalizacje inwestycji w
OZE, a w szczególności elektrowni wiatrowych. Stąd pomimo dużego potencjału do rozwoju
energetyki wiatrowej wynikającego z korzystnych warunków wiatrowych, jak również sporego
zainteresowania zarówno ze strony inwestorów, właścicieli gruntów, czy także samorządów,
większość obszaru województwa kujawsko-pomorskiego została wykluczona z możliwości
inwestowania w energetykę wiatrową głównie poprzez wyznaczenie stref buforowych wzdłuż
najważniejszych cieków wodnych województwa: Wisła (10 km), Brda i Drwęca (8km), Noteć i Kanał
Bydgoski (6km) oraz w sąsiedztwie siedzib ludzkich (co najmniej 1 km). Ponadto wydzielono strefy
buforowe wokół obszarów ochrony siedlisk ptaków (3 km) oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych i
linii wysokiego napięcia (3 długości łopat). Doceniając fakt podjęcia pracy, wypada jednak zauważyć
że wyznaczenie sztywnych stref w analizowanym dokumencie „, jednak nie było poparte konkretnymi
badaniami, analizami i ekspertyzami poszczególnych lokalizacji, a mimo to rekomenduje się do

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Inwestycje w województwie kujawsko – pomorskim w 2011 r.,
Bydgoszcz, 2011

49
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wprowadzenia w dokumenty rangi wojewódzkiej (PZP woj. Kujawsko-Pomorskiego, Strategia
Rozwoju Województwa, Wojewódzki Program Ochrony Środowiska i inne).
W rezultacie opracowanie proponuje wprowadzenie znacznie ostrzejszych ograniczeń dla energetyki
wiatrowej, niż ma to miejsce w innych województwach i niż przyjęto w województwie kujawskopomorskim dla innych technologii OZE (np. kaskady dolnej Wisły). Budzi to oczywiście kontrowersje
wśród zwolenników jej rozwoju oraz pytania związane z ew. skutkami gospodarczymi polityki regionu
mniej przyjaznej energetyce wiatrowej oraz zakresem uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań
alternatywnych jeśli chodzi o energetykę.
Jedna z możliwych utraconych korzyści związanych z ograniczeniem rozwoju energetyki wiatrowej w
regionie Kujaw i Pomorza wiąże się z nową perspektywą budżetową UE na lata 2014-2020 ogłoszoną
przez Komisję Europejską w czerwcu 2011 r. W ramach budżetu zaplanowano 336 miliardów Euro
(33%) na Politykę Spójności, z której wspierany będzie także rozwój gospodarki niskoemisyjnej (w
tym OZE). Regiony, którym przysługują środki z Polityki Spójności charakteryzują się PKB na
mieszkańca niższym niż 90% średniej UE, do których należy także woj. kujawsko-pomorskie. Ze
wstępnych wyliczeń pula środków możliwych do przyznania Polsce w ramach Polityki Spójności
wynosi 66,4 mld €. Ponadto wyznaczono minimalny próg środków przeznaczonych na rozwój
odnawialnych źródeł energii i efektywność energetycznej, który w regionach mniej rozwiniętych50
(takich jak Kujawsko-Pomorskie) wynosi 6% wydatków w budżecie EFRR. W oparciu o mechanizm
podziału środków budżetu 2007-201351, województwu kujawsko-pomorskiemu przypadnie 130 mln
€ na inwestycje w technologie OZE oraz efektywność energetyczną, co stanowi prawie 13-krotność
budżetu 2007-2013. Należy w tym miejscu dodać, że kujawsko-pomorskie wykorzystało (do końca
listopada 2011) poniżej 40% środków z programów RPO (tj. także poniżej średniej krajowej).
Ponadto, w województwie kujawsko-pomorskim obok lubuskiego i wielkopolskiego obniżono wartość
dofinansowania dla wszystkich kategorii interwencji OZE w ramach RPO52.
Wśród możliwych rozwiązań OZE w Polsce istnieją oczywiście technologiczne alternatywy dla
energetyki wiatrowej, choć z uwagi na ekonomikę i koszty ich zakres jest ograniczony, a paleta
korzystnych ekonomicznie rozwiązań alternatywnych bardzo się zwężą wraz ze schodzeniem na
szczebel regionu czy gminy. Niekorzystne dla energetyki wiatrowej zapisy w strategii rozwoju
województwa, programach rozwoju OZE, czy planach zagospodarowania przestrzennego, mogą
skutkować jeszcze gorszym wskaźnikiem wykorzystania środków unijnych w regionie, bądź
ograniczeniem budżetu na rzecz innych regionów w perspektywie 2014-2020, ponieważ wraz z
nowym okresem finansowania regionów w ramach Polityki Spójności wprowadza się warunkowość
przyznania środków, która uzależniona jest m.in. od spełnienia przez region wdrożenia dyrektyw
gwarantujących osiągnięcie przez Polskę celów 20/20/20, w postaci strategii i programów
uwzględniających rozwój OZE w regionie. Istnieje zatem zagrożenie utraty dużej części z prawie 500
mln zł jakie region powinien spożytkować na cele rozwoju odnawialnych źródeł energii, z uwagi, że
energetyka wiatrowa posiada w nim obecnie największy potencjał rozwoju.
W oparciu o Projekt koncepcji zagospodarowania kraju do 2030 roku, obszar województwa kujawskopomorskiego prawie w całości objęty jest zagrożeniem utraty napięciowej (właściwie problem dotyczy
całej ściany północno-wschodniej)53, z tego względu, że region pokrywa jedynie w 45,5% własnych
potrzeby energetycznych z lokalnych źródeł. Problem wiąże się także z ograniczeniami
infrastrukturalnymi sieci energetycznych, które uniemożliwiają podłączanie nowych jednostek
wytwórczych. Oprócz wspomnianego problemu deficytu mocy problemem jest sytuacja szybko
modernizujących się terenów wiejskich. W kujawsko-pomorskim zużycie energii na 1 mieszkańca jest

Za regiony rozwijające się uznano takie, w których PKB/mieszkańca jest niższe od 75% średniej UE
Algorytm 80/10/10 – www.mrr.gov.pl
52 G. Wiśniewski i in., Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020, Warszawa 2011
53 Projekt Koncepcji Zagospodarowania Kraju do 2030 roku, mapa 18 Infrastruktura energetyczna, potencjał OZE i niedobory.
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najwyższe w kraju – 2 848 kWh/1 mieszkańca54. Uzależnienie się od zewnętrznego dostawcy energii,
przy tak dużym jednostkowym jej zużyciu, może także przyczynić się do spadku konkurencyjności
regionu. W oparciu o wskaźnik zużycia energii na 1 milion zł PKB aktualnie województwo kujawskopomorskie znajduje się poniżej średniej krajowej i wskaźnik ten utrzymuje się także w 2020 roku.55 Z
pewnością usprawnieniu zarówno sieci elektroenergetycznych, jak i zwiększeniu bezpieczeństwa
energetycznego sprzyjałby rozwój energetyki rozproszonej (w tym energetyki wiatrowej), który wraz
z opracowaniem przez operatorów planów rozwoju sieci z uwzględnieniem przyłączy dla OZE i
centralnego komplementarnego programu rozwoju sieci, współfinansowany byłby m.in. w ramach
funduszu spójności 2014-2020 biorącego pod uwagę plany województw w zakresie OZE.
Specyfika rynku energetyki wiatrowej powoduje przypływ kapitału na tereny, które dotychczas były
mało eksplorowane inwestorów – głównie gminy wiejskie zdominowane przez gospodarkę rolną.
Inwestycje w energetykę wiatrową na tych terenach mogą stać się jednym z głównych przychodów dla
gminy i jej mieszkańców. Należałoby zatem rozważyć w planowaniu strategicznym na poziomie
regionalnym porównanie alternatywne rozwiązań, które pozwały by gminom wiejskim w takiej skali
zwiększyć dochody.
Województwo kujawsko-pomorskie stanowi przypadek regionu, w którym energetyka wiatrowa jest
postrzegana jako szczególnie niepożądany element krajobrazu. Takie stanowisko przejawia się przede
wszystkim w studium „Odnawialne źródła energii – zasoby i możliwości wykorzystania na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego”, gdzie energetyka wiatrowa została wykluczona na większości
terenów województwa, pomimo wyznaczenia wysokiego potencjału rynkowego dla energetyki
wiatrowej. Jednak wątpliwości budzi metodyka wyznaczenia terenów wykluczonych z inwestycji w
energetykę wiatrową. Potwierdza to także jeden z wniosków opracowania, postulujący wykonanie
badań, analiz i ekspertyz w zakresie możliwych ograniczeń dla energetyki wiatrowej. Należy
wspomnieć, że ochrona obszarowa, nie wyklucza (przynajmniej w niektórych przypadkach)
lokalizacji elektrowni wiatrowych, jednak ostateczna decyzja należy do władz lokalnych i
regionalnych. W przypadku woj. kujawsko-pomorskiego ochrona obszarowa stała się głównym
kryterium wykluczenia farm wiatrowych z tych terenów. Z pewnością, pomimo wsparcia autorów
cytowanego studium Zespołem roboczym w którego skład weszli przedstawiciel jednostek
organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, nie uwzględniono w nim szeroko rozumianego interesu
wielu samorządów lokalnych oraz skutków gospodarczych zaniechania rozwoju energetyki wiatrowej
na ich terenach, jednocześnie nie proponując alternatywnych rozwiązań infrastrukturalnych i
technologicznych umożliwiających konkurencyjne korzyści dla lokalnych społeczności. Co więcej,
studium w obecnej formie, kumuluje w sobie negatywny przekaz i nie zachęca do poszukiwania
rozwiązań ale służy raczej odstraszeniu inwestorów sektora energetyki wiatrowej z regionu Kujaw i
Pomorza. Staje się źródłem kontrowersji i konfliktów. O ile zastosować się do jego rekomendacji w
aktualnej wersji i ich wykorzystania do tworzenia i implementacji innych prawnie wiążących
dokumentów strategicznych i planistycznych – stanie się też źródłem poważnego ograniczenia
zakresu możliwych do praktycznego stosowania impulsów rozwojowych w regionie i wpłynie na
pogorszenie bilansu paliw i energii i wymiany gospodarczej Studium nie wskazuje bowiem na
rozwiązania alternatywne.

54
55

ARE, Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2010, s. 123, Warszawa 2011
Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, załącznik, tab. 39, Warszawa 2010
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Rys. 5.3 Produkcja energii elektrycznej brutto i zużycie energii w regionach Polski
W sytuacji wyraźnego konfliktu pomiędzy przeciwnikami energetyki wiatrowej, do których w efekcie
opracowania i upublicznia (bez szerszych konsultacji) ww. studium zaliczane są także (niewykluczone
że niesłusznie) władze województwa kujawsko-pomorskiego a zwolennikami, w postaci związków
branżowych oraz gmin chętnych do inwestowania w energetykę wiatrową wydaje się, że koniecznym
jest ponowna ewaluacja terenów predestynowanych dla rozwoju energetyki wiatrowej ze
szczególnym uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przyrodniczych i infrastrukturalnych oraz
analiza pod kątem skutków gospodarczych wynikających z rozwoju, bądź zaniechania inwestycji w
energetykę wiatrową oraz innych rozwiązań OZE, których stosowanie jest uzasadnione ekonomicznie i
uwzględnia nowe rozwiązania legislacyjne. Z uwagi na specyfikę województwa kujawskopomorskiego, w którym urząd marszałkowski oraz urząd wojewódzki, funkcjonują w dwóch miastach
postrzeganych jako konkurencyjne, należałoby rozwiązać kwestie kompetencji i odpowiedzialności za
decyzje podejmowane w kwestiach planowania przestrzennego regionu.

6. PODSUMOWANIE
Przyszłość energetyczna Europy, ma być budowana w oparciu o trzy integralne kierunki działań, tj.
redukcję emisji gazów cieplarnianych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz poprawę
efektywności energetycznej. Ma to swój wyraz nie tylko w przyjętych przez UE celach politycznych56,
ale również priorytetach wydatkowania funduszy unijnych (m.in. Funduszy Spójności).
W dyskusji nt. energetyki na arenie UE konsekwentnie podkreślana jest potrzeba zmiany obecnych
trendów związanych ze strukturą wytwarzania, wykorzystania i przesytu energii. Niskoemisyjna
przyszłość energetyczna Europy ma być budowana o odnawialne i wysoce efektywne technologie. UE

Cele 3x20% zakładają w perspektywie roku 2020: 20% -30% redukcje emisji gazów cieplarnianych poniżej poziomu z
roku 1990, zwiększenia do 20% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu oraz zwiększenia
efektywności energetycznej o 20% w odniesieniu do prognoz na rok 2020
56

45

Energetyka odnawialna jako dźwignia społeczno-gospodarczego rozwoju województw do 2020 roku

dostrzega jednocześnie konieczność zmiany podejścia do procesu planowania energetycznego i
zwiększenia kompetencji regionów oraz samorządów lokalnych w tym zakresie. Dla przykładu nowa
dyrektywa 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii z 200957, zakłada udział
samorządów terytorialnych w przygotowaniu i wdrażaniu krajowych planów działania w zakresie
energetyki odnawialnej.
Odnawialne źródła energii wzmacniają lokalną i regionalną gospodarkę, a w szczególności najszybciej
obecnie się rozwijająca i dobrze wpisująca się w rozwój obszarów wiejskich energetyka wiatrowa. W
sensie bilansu regionalnych kosztów i korzyści służy ona zapobiegania wyciekom z regionalnej
gospodarki poprzez lokalne wykorzystanie odnawialnych zasobów energii, a jednocześnie ma
możliwość przyciągania zasobów spoza regionu zwłaszcza kapitału (środki publiczne i prywatne)
umiejętności, nowych technik”.
W Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem, rola regionów w planowaniu energetycznym jest bardzo
ograniczona. Ogranicza się ona jedynie do roli opiniotwórczej dokumentów lokalnych planów
energetycznych58 tworzonych na szczeblu gminnym. Może dlatego też regiony w Polsce, nie do końca
dostrzegają jeszcze korzyści, jakie mogły by czerpać z rozwoju OZE. Polityka regionalna może
zaoferować szereg narzędzi o charakterze prawnym, instytucjonalnych czy inwestycyjnym,
stymulującym rozwój zielonej gospodarki energetycznej. Bardzo często podjęte na poziomie regionu
działania determinują kierunki, ale również tempo dywersyfikacji źródeł energii i rozwoju technologii
OZE. Planowanie energetyczne powinno być silnie skorelowane z planowaniem przestrzennym, jako
istotnym instrumentem planowania i wsparcia zarazem rozwoju energetyki odnawialnej.
Zadaniem planowania przestrzennego jest raczej wyznaczenie stref dla rozwoju energetyki wiatrowej
(na poziomie krajowym i wojewódzkim) oraz określenie obszarów wykorzystania OZE co może
znaleźć odzwierciedlenie poziomie planów zagospodarowania przestrzennego województw. Działania
w tym zakresie do tej pory nie były wspierane przez państwo, nie wytworzona jednolitej metody
postepowania i wymagają solidnych studiów przygotowawczych i interdyscyplinarnego działania,
gdyż mogą stanowić zarówno wsparcie dla OZE jak i niepotrzebną barierę rozwoju (nadmierna
przezorność wpływająca na wiele obszarów życia mieszkańców. Minister środowiska, w porozumieniu
z placówkami naukowymi i organizacjami ekologicznymi oraz branżowymi, przygotuje wytyczne
dotyczące rozwoju różnych form energetyki odnawialnej na różnych typach obszarów produkcji i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Najszerszej sformułowanych zaleceń w zakresie uwzględnienia energetyki odnawialnej w rozwoju
regionalnym dostarczają dokumenty opracowane w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W
dokumencie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-202059 przedawniono obszary działań,
które powinny być realizowane w tym zakresie przez regiony. Są to m.in.:
• Poszukiwanie i rozwijanie regionalnych potencjałów w zakresie pozyskiwania energii z
odnawialnych źródeł.
• Umożliwianie pełnego wykorzystania dostępnych zasobów odnawialnych, głównie w zakresie
energii wiatrowej, wodnej, słonecznej, biomasy, geotermii,
• Tworzenie programów rozwoju i upowszechnienia OZE z naciskiem na spójny system
informacji i wsparcia dla inwestorów i samorządów;
• Tworzenie sprzyjających warunków dla wykorzystania środków finansowych dla rozwoju OZE.
Określanie celów strategicznych i dążenie do przewidywalności finansowej na bazie
strategicznego planowania;

57Dyrektywa

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych.
58 Tzw. projektów założeń do planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe
59 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary
wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 roku:
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/KSRR_13_lipca_2010.pdf
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•

Włączanie społeczności lokalnej do prac przy wyznaczaniu celów regionalnej polityki
energetycznej. Tworzenie ram transparentnego i opartego o rzetelne dane procesu
decyzyjnego.

Dyskusja nt. roli regionów w promocji rozwoju odnawialnych źródeł energii, jest bardzo ważna w
perspektywie dyskusji nt. nowej perspektywy finansowej Polityki Spójności. W październiku 2011
roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję dotyczącą polityki spójności UE na lata 2014-2020.
Propozycja budżetowa opiewa na kwotę 336 mln Euro i bardzo silnie akcentuje „zielone priorytety”
dla rozwoju energetyki niskowęglowej. Aż 20% środków dla europejskich regionów rozwiniętych
(oraz 6% dla regionów rozwijających się) ma być wydatkowana na inwestycje związane z rozwojem
OZE oraz poprawą efektywności energetycznej.
Tak więc, konsekwentna, wielopłaszczyznowa i rozwojowa polityka wsparcia dla odnawialnych źródeł
energii jest szansą dla poprawy warunków funkcjonowania regionalnych gospodarek i przynosi szereg
korzyści społeczno-gospodarczych. W szczególności dotyczy to obszarów o niskim PKB, dużym udziale
terenów rolniczych wysokim wskaźnikiem bezrobocia. Istnieje wiele przykładów potwierdzających
rozliczne korzyści gospodarcze płynące z aktywnej postawy regionów w zakresie wykorzystanie
potencjału lokalnych zasobów, ale również wiedzy, doświadczenia.
W niniejszym raporcie przedstawiono kilka studiów przypadków dla regionów i społeczności
lokalnych, którym rozwój OZE, w szczególności energetyki wiatrowej przyniósł liczne korzyści. Poza
przykładem regionu Brandenburgii, w opracowaniu znalazły się inne „success stories” dla lokalnych
społeczności: greckiej Anavry, polskich Kisielic oraz walijskiej Pantperthog. Nie wszystkie
dotychczasowe doświadczenia w promocji energetyki odnawialnej, w tym w szczególności wiatrowej
można jednak uznać jako udane. Przykładem wymagającym specjalnej analizy jest promocja
odnawialnych źródeł energii wychodzącą od przygotowania z inicjatywy władz Województwa
Kujawsko-Pomorskiego studium pt. „Odnawialne źródła energii – zasoby i możliwości wykorzystania
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. O ile zastosować się do jego rekomendacji w
aktualnej wersji i ich wykorzystania do tworzenia i implementacji innych prawnie wiążących
dokumentów strategicznych i planistycznych –studium stanie się też źródłem poważnego ograniczenia
zakresu możliwych do praktycznego stosowania impulsów rozwojowych w regionie i wpłynie na
pogorszenie bilansu paliw i energii i wymiany gospodarczej oraz ograniczenie zdolności absorpcji
środków UE i pozyskania kapitału zewnętrznego.
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