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Polityka energetyczna                           
oparta jest na Rozporządzeniu o oszczędności energii 

Kontrolowane są  

• Zmniejszenie zużycia energii 
przez budynki i przemysł. 

• Możliwości wzrostu dla mśp 

 

Wspierane są 

• Rozwój produkcji energii ze 
słońca - w roku 2012 na 
dachach wyprodukowano 
25 GW 

• Ubezpieczenia dla 
wiatraków 

• rozbudowa sieci i źródeł 
OZE przez mieszkańców 



Ogrzewanie 

Wg Heizspiegel 2012 dane pochodzą z 70 tyś, budynków i 80 gmin a zbierane są na zlecenie  federalnego 
Ministerstwa Ochrony środowiska przez co2online GmbH 

Mieszkańcy Niemiec zużywają 33 % energii.  
W gospodarstwach domowych 75 % energii zużywanych jest 

do ogrzewania pomieszczeń 
Koszty ogrzewania gospodarstwa domowego rosną                            

np. w 2011 r. o 5% choć z uwagi na łagodną zimę 
zapotrzebowanie na energię spadło o 18% w stosunku do 
2010. Olej opałowy podrożał o 24,5,%, gaz o 4,5 % i ciepło     
z sieci o 75%.  

    w 2012 Koszt oleju opałowego wzrósł w I kwartale o 15 %  w 
stosunku do I kwartału 2011 r.                                              

Koszty dla producentów spadły o 10 % 



 
Prąd nie może być luksusem 
mówi federalny minister Ochrony środowiska Peter Altmaier 

  Gospodarstwo domowe wydaje średnio 1,5 % swojego budżetu na prąd, a dodatkowe obciążenia 
na wsparcie OZE rekompensowane są przez racjonalne wykorzystywanie energii. 

 

Rezygnacja z zaopatrzenia w prąd atomowy po awarii w Fukushima zmienia plany polityczne, 
operatorów sieci i inwestorów- nie ma konsensusu co do celów i etapów zmian.  

Rozbudowa sieci dla prądu z OZE jest kosztowna - 30 miliardów euro- ale pilnie potrzebna z uwagi 
na nadmiar prądu z farm wiatrowych na północy. Koszty rozbudowy linii przesyłowych rozkładane 
są na gospodarstwa domowe i wraz z rozbudową sieci - rosną. 

-Założono koncentrację inwestycji na najważniejsze linie przesyłowe - gdzie największe 
zapotrzebowanie- co ma zwiększyć akceptację społeczeństwa i zmniejszyć koszty inwestycji.  

-Prace utrudniają protesty mieszkańców, plany muszą być zmieniane i korygowane.            Latem 
br. rozpoczęto szeroko zakrojone konsultacje społeczne bez wskazania konkretnej trasy.  

-Utworzono nowy Oddział w ministerstwie poświęcony tylko współpracy z mieszkańcami.  



Nowa ustawa o sieciach przewidywana jest na 
2013 – wybory do parlamentu federalnego 

Priorytetem jest zdobycie akceptacji dla sieci 

Celem Ustawy jest m.in.  

-Ustalenie zasad ograniczenia szkodliwych emisji (elektrosmog) oraz  

-zagwarantowanie 15% akcji (6 miliardów) dla mieszkańców. W pierwszej 
kolejności dla właścicieli nieruchomości, przez które przechodzi linia, w 
następnej dla gmin dotkniętych liniami, reszta dla zainteresowanych. 

-cena akcji dostępna dla wszystkich- cena 500 euro (podobnie jak w farmach 
wiatrowych mieszkańców).  

-Nakierowanie prywatnych środków finansowych na rozwój sieci, a nie na 
dalszy rozwój farm wiatrowych czy solarnych. 

-Przejściowo dopuszczenie podłączenie prądu z konwencjonalnych elektrowni. 



Dopłaty do wyprodukowanej zielonej energii 

Celem jest osiągnięcie 3500 MW rocznie z dachów. 
 
Gwarantowany jest odbiór 1 KWh przez 20 lat 
W 2009 – na dachach o pow. do 30 m2 – 39,14 cent, dla farm słonecznych – 28 c. 
Od 1.6.2010 r.   - na dachach do 30 m2 – 32, 88 cent, dla farm słonecznych- 23,8 c 
Obecnie – 28,74 centów na dachach. Dla farm wiatrowych - brak  
Do 17 500 euro bez podatku 
      
      W Niemczech dachy produkują i przy dobrej pogodzie sprzedają do sieci 13,5 

GW prądu. W zimie mniej. W sumie w 2010 r. 2% prądu.– amortyzacja 
inwestycji po 10. Przewiduje się, że dobrze zaprojektowane „dachy słoneczne” 
produkują przez 30 lat.  

      Po zapowiedzi zmniejszenia dopłat (IV kwartale 2011 r.) zainstalowano tylko 
700 MW na dachach (2800 MW w roku) i nie osiągnięto planowanych 3500 
MW- dlatego można było instalować dalej na starych warunkach, 

Solary można ubezpieczyć od skód w wyniku wichury, ognia i piorunu 
 

 



Solary - koszt 

• System fotowoltaiczny (1000 Watt)  kosztuje 2500 Euro. Można nim wyprodukować 
w roku 800 do 1000 kWh prądu – co stanowi jedną czwartą zapotrzebowania 
rodziny czteroosobowej. 

• Pełne zabezpieczenie w energię wymaga nakładu 10.000 do 12.000 Euro plus 
procenty za kredyt. Najtańsze preferencyjne kredyty oferuje Förderbank KfW  

• 1 % kosztüw inwestycji należy liczyć dodatkowo rocznie na utrzymanie – dla ww 
inwestycji 100 do 1200 euro rocznie. 

 

• Koszt solarów dla celów ogrzewania dla zapotrzebowania czteroosobowej rodziny 
wynosi 4 – 6 tyś. euro, lącznie z kosztami montarzu i VAT. 

http://www.kfw.de/


Biogaz 

• Stosowany przelicznik - 2 kW z 1 ha-  
W Niemczech na koniec 2010 r. działało 5.700 biogazowni, wytwarzających 

2.200 MW. W landach Dona Saksonia 950bg-439 MW, w Bawarii 1691 bg-
42 MW i Nadrenii północnej-Westfalii i Badenii-Württembergii produkcja 
biogazu jest najbardziej rozpowszechniona. Koszty dzierżawy gruntu rosną 
tak bardzo, że produkcja żywności przestaje być opłacalna.  

 
W Badenii-Württembergii funkjonuje 700 bg- 162 MW, na 108.000 ha tj. 6 % w 2010 r. uprawiano kukurydzę dla 

produkcji energii. W Nadrenii północnej-Westfalii dochodzi do 10 %, w Bawarii spala się lasy – pellet 

Gdyby uprawiać na 50 % powierzchni uprawiać rośliny energetyczne można 
osiągnąć 8,3 % zapotrzebowania na energię,  

 

Rośnie sprzeciw społeczeństwa – pod hasłem nasze lasy i żywność to nie 
biomasa, są protesty przeciw spalaniu.  

Wg planów rządu – produkcja biogazu zostanie zamrożona.   

 



Gaz ziemny 

Od 2002 r. połowa gospodarstw domowych miała ogrzewanie gazowe. Nowa 
Pipeline Rosja Greifswald wprowadziła od 2010 r. na rynek 55 miliardów m3 
rocznie gazu – tj połowę rocznego zapotrzebowania. Zabezpieczenie awaryjne 
– 18.6 m3 gazu oraz plany budowy terminalu dla tankowców w 
Wilhelmshafen, 

Podatek od gazu wynosi 5,50 euro/MWh (tj, 5,5 euro 1.000 kWh)  

Cena gazu uzaleßniona jest od ceny ropy 

Przyjmuje siÄ zapotrzebowanie na gaz: 

•mieszkanie 50 m²: ca. 5.000 kWh 

•mieszkanie 100 m²: ca. 12.000 kWh 

•Dom szeregowy : ca. 20.000 kWh 

•Dom jednorodzinny wolnosojący : ca. 35.000 kWh 

  

 



Produkcja ciepła i prądu z nadwyżką 

• W 2010 wbudowano 500 000 piecy, w tym 4000 Kraft piecy gazowych z motorem 
BHKW i kilkaset Mikro-BHKW. Zainteresowanie rośnie. 

 
Budynek z BHKW o mocy 1 kW oszczędza rocznie 600 euro - 30 % kosztów energii 
BHKW kosztuje od 16-20tyś. Euro i żeby się opłacił musi działać 4-5 tyś. godzin rocznie. 

Finansowanie ułatwiają preferencyjne kredyty z banku KfW 
 
Rachunek :  
      Dla budynków – BHKW o mocy 1 kW produkuje rocznie 5500 kWh prądu. Tą ilość 

prądu budynek musi zakupić za 1100 euro u dostawcy. Ok. połowy 
wyprodukowanego prądu budynek zużywa na własne potrzeby- połowę może 
sprzedać. Do całości wyprodukowanego prądu przez BHWK jest dopłata w wys. 
5,11 cent/kWh przez 11 lat, ponadto oszczędza się jeszcze podatek od prądu w 
wys. 2,05 cent/kWH.  

       Od dochodu trzeba zapłacić podatek ale jednocześnie koszty inwestycji przez 20 lat 
odpisać od podatku. 

 



Producenci energii finansują BHKW 

• E.on i Viessmann kooperują od 2011 r. 

• Do Mini BHKW firmy Viessmann dopłaca E.on 
jednorazowo 1.000 Euro, gdy kupujący 
podpisze umowę o dostawie gazu i prądu           
z E.on. 
 



Badania naukowe 

• Frauenhofer-Institut fur Windenergie und Systemtechnik 
IWES w Kassel pracuje nad możliwościami przemysłowej 
produkcji gazu z prądu ze słońca, wiatru. Wg metody 
Francuza Paul Sabatier, który w 1912 r. za odkrycie otrzymał 
nagrodę Nobla.   

• Zasada - Gaz metan powstaje w godzinach produkcji prądu 
ze słońca i wiatru – można go magazynować i utrzymać 
stabilność sieci, nie trzeba go zużywać natychmiast.Ten gaz 
jest neutralny klimatycznie, bo nie pochodzi z ziemi.  

• Poprzez elektroanalizę następuje rozszczepienie wody na 
wodór i tlen. Po połączeniu wodoru z Co2 powstaje CH4- 
Metan. Wdrożenie przewidywane jest na 2015 
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