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Wsparcie produkcji ciepła i energii elektrycznej:
Prezes URE ogłasza wyniki aukcji na premię
kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP)

Aukcja, która odbyła się między 22 a 24 czerwca br., przeznaczona była dla nowych i
znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW. W wyniku
rozstrzygnięcia aukcji siedem jednostek kogeneracyjnych będzie mogło uzyskać wsparcie w
łącznej wysokości ponad 451 mln zł (z możliwych do rozdysponowania 2 miliardów złotych).
Oznacza to, że wytwórcy zagospodarowali niewiele ponad 22 proc. budżetu aukcji.

Przedmiotem czerwcowej aukcji było w sumie 18 TWh energii elektrycznej, czyli całość
energii przewidziana w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska do sprzedaży w 2021
r. Z tego sprzedano 4,8 TWh (tj. 26,7 proc.).

W aukcji złożono osiem ofert, z czego siedem było zwycięskich. Zadziałała tu reguła
„wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty
łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej
w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Zwycięskie oferty złożyli:

Celsium serwis  Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej1.

ECO Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu2.

ECO Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu3.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy4.

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o. z siedzibą5.
w Kościerzynie

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim6.

Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach7.
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Wysokość premii kogeneracyjnej, jaką wygrani wytwórcy wskazywali w ofertach wahała się

od 37 do 147 zł/MWh. Natomiast wysokość premii, jaka będzie wypłacana[1] zwycięzcom
aukcji wyniesie od 18,76 do 147 zł/MWh. Premia będzie wypłacana wytwórcom w latach
2022-2039.

***

Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i
ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym.
Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii
pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność
energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w
procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i
ciepła w kotłowni.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019
roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających jednocześnie
energię elektryczną i ciepło, które przyznawane jest w czterech formach: a) premii
gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.

Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw
pochodzenia z kogeneracji.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] Wysokość premii oraz wartość premii może ulec zmianie w związku ze zmianą, po rozstrzygnięciu
aukcji,  przyznanej Wytwórcom pomocy inwestycyjnej
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