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Odnawialne źródła energii

Ostatnia aktualizacja: 2015-12-04

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów

przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych

pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w

naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne.

W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego

wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną),

wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw

ciekłych.

Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej

przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe

oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji

szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Celem strategicznym polityki energetycznej Polski jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych

zasobów energii i uzyskanie 7,5% udziału energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych

źródłach energii w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto w roku 2010. Dokonywać się to ma

w taki sposób, aby wykorzystanie poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii sprzyjało

konkurencji, promującej źródła najbardziej efektywne ekonomicznie, tak aby nie powodowało to

nadmiernego wzrostu cen energii u odbiorców.

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii prowadzony jest w trzech obszarach:

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii,

biokomponentów wykorzystywanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

Główny mechanizm wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jakim jest system tzw.

zielonych certyfikatów, został określony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). Rozwiązanie to jest mechanizmem rynkowym

sprzyjającym rozwojowi energetyki odnawialnej. Jego istotą jest nałożony na przedsiębiorstwa

energetyczne, zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym, obowiązek

uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości

świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, bądź

uiszczenia opłaty zastępczej.

Obok ww. wsparcia systemowego przewiduje się także bezpośrednie wsparcie finansowe dla

realizacji inwestycji związanych z energetyką odnawialną. Wsparcie to będzie udzielane w

znacznym stopniu ze środków Unii Europejskiej. Dotyczy to budowy nowych mocy w zakresie OZE,

budowy i rozbudowy sieci przesyłowych umożliwiających przyłączanie nowych jednostek

wytwórczych, a także produkcji urządzeń na rzecz energetyki odnawialnej. Na inwestycje w OZE

przeznaczane są także środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz

Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prognoza będąca realizacją zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 3 dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania

energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE

oraz 2003/30/WE. [1]
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