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26 kwietnia br. w³adze UE og³o-
si³y swoj¹ decyzjê w sprawie naszego
Narodowego Planu Alokacji na lata
2008–2012. Polska wyst¹pi³a o przy-
dzia³ uprawnieñ na emisjê 284,6 mln.
ton CO

2
. Ju¿ wstêpne analizy wskazy-

wa³y na to, ¿e wielkoœæ ta nie zostanie
przez Brukselê zaakceptowana. I oba-
wy te spe³ni³y siê ponad miarê. Komi-
sja Europejska wyrazi³a zgodê na emi-
sjê prze Polskê w latach 2008–2012
jedynie 208,5 mln. CO

2
. Jest to o 26,7%

mniej ni¿ wielkoœæ, o jak¹ wystêpowa-
³y polskie w³adze. Oprócz Polski, przy-
dzia³ pozwoleñ zmniejszono tak¿e
Niemcom, S³owacji oraz £otwie.

Warunki zewnêtrzne zmieni³y op³acalnoœæ inwestycji
w Rzeszowie

Pawe³ Wójcik

W RZESZOWIE TURBINA
ZWALNIA OBROTY

Wysoki budynek z kominem mieœci kocio³
odzysknicowy, w którym dziêki gor¹cym

spalinom z turbiny gazowej produkowana jest
para wodna dla turbiny parowej.

Zabudowana turbina gazowa o mocy oko³o 100 MW.

Sytuacja ta – zda-
niem Komisji Europejskiej
– wynika z analizy pierw-
szego okresu rozliczenio-
wego w latach 2005–2007.
Wówczas Bruksela nie
zdecydowa³a siê na rady-
kalne ciêcia planów aloka-
cji przedstawianych przez
rz¹dy cz³onkowskie UE. W
efekcie, niemal wszystkie
przedsiêbiorstwa otrzyma-
³y wiêcej zezwoleñ, ni¿
faktycznie potrzebowa³y.
Firmy zaczê³y sprzedawaæ
swoje nadwy¿ki, a z drugiej
strony iloœæ chêtnych do
zakupu by³a bardzo ogra-
niczona. Skutkiem tego
by³o ca³kowite za³amanie

siê rynku obrotu uprawnieniami. Wy-
starczy powiedzieæ, ¿e jeszcze w 2005
roku cena pozwolenia na emisjê 1 tony
CO

2
 wynosi³a 30 euro, póŸniej spad³a

do 1 euro, by po nowym roku podnieœæ
siê do 10 euro. Obecnie cena ta waha
siê w okolicach... 0,1 euro.

Taki stan rzeczy doprowadzi³ do
ca³kowitego braku u¿ytecznoœci narzê-
dzia, jakim jest handel emisjami do
ograniczania iloœci gazów cieplarnia-
nych, jaka corocznie wydalana jest do
atmosfery przez zak³ady przemys³owe.
Bo jaki jest sens inwestowania w nowe,
kosztowne technologie redukuj¹ce
emisje CO

2
,je¿eli nie ma ekonomicz-

nych warunków do skorzystania z tej
redukcji, a je¿eli nawet mamy przekro-
czenia, to za niewielk¹ kwotê mo¿emy
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dokupiæ sobie uprawnieñ... Tylko prze-
waga popytu nad poda¿¹ uprawnieñ
mo¿e przywróciæ sens istnienia handlu
emisjami i sprawiæ, ¿e instrument ten
bêdzie wp³ywa³ na ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery.

Najlepszym przyk³adem ekono-
micznego rozk³adu systemu handlu
emisjami jest inwestycja w Elektrocie-
p³owni Rzeszów. W maju 2003 roku
uruchomiony tam zosta³ blok parowo-
gazowy o mocy elektrycznej 96 MWe i
cieplnej 76 MWt. Projekt ten przyniós³
bardzo du¿y efekt ekologiczny przy
wykorzystaniu m.in, transferu techno-
logii, rozwi¹zañ technicznych, które
stanowi³y wzorzec dla tego typu pro-
jektów energetycznych w Polsce.

Elektrociep³ownia (EC) Rzeszów
jest podstawowym Ÿród³em ciep³a dla
aglomeracji miejskiej Rzeszowa. Do
momentu modernizacji, w EC Rzeszów
funkcjonowah kot³y opalane wêglem
(zainstalowana moc cieplna – 396 MW),
w których rocznie zu¿ywano 119 tys. ton
wêgla. Praca tych tradycyjnych kot³ów
by³a Ÿród³em znacznej emisji zanieczysz-
czeñ gazowo-py³owych do œrodowiska.

W ramach projektu zbudowano
blok gazowo-parowy, który przej¹³ pod-
stawowe obci¹¿enie cieplne elektrocie-
p³owni i dodatkowo produkuje energiê
elektryczn¹. W sezonie grzewczym
blok wypiera istniej¹ce kot³y wodne do
pracy podszczytowej i szczytowej, zaœ
w okresie letnim – w za³o¿eniu – mia³
ca³kowicie pokrywaæ potrzeby miesz-
kañców miasta na dostawê ciep³ej wody
u¿ytkowej. Zastosowanie cyklu kombi-
nowanego pozwoli³o na uzyskanie wy-
sokich sprawnoœci: elektrycznej w gra-
nicach 50% oraz sprawnoœci ca³kowitej
wykorzystania energii cieplnej paliwa na
poziomie 89%. Na marginesie warto za-
uwa¿yæ, ¿e sprawnoœæ wykorzystania
energii cieplnej zawartej w paliwie przy
jednostkach pracuj¹cych nie w kogene-
racji, a jedynie jako instalacje cieplne
wynosi jedynie 60%, a przed instalacj¹
bloku gazowo-parowego przedsiêbior-
stwo by³o jedynie ciep³owni¹.

Koszt ca³ej inwestycji by³ nieba-
gatelny i wynosi³ oko³o 300 mln. z³o-
tych, z czego 29,6 mln w formie dotacji
przekaza³a Fundacja EkoFundusz.

– Dla nas inwestycja w EC Rze-
szów ma istotny walor transferu na te-
ren Polski i do naszej gospodarki naj-

nowoczeœniejszych technologii. Sfinan-
sowaliœmy w niej najwa¿niejsz¹ czêœæ,
turbinê, która jest w zasadzie odpo-
wiednikiem silnika odrzutowego. Inwe-
stycja ta by³a wrêcz wzorcowa dla wie-
lu innych instalacji wykorzystuj¹cych
turbiny gazowe – powiedzia³ prof.
Maciej Nowicki, prezes EkoFunduszu.

Realizacja projektu przynios³a
bardzo du¿¹ redukcjê emisji zanieczysz-
czeñ do powietrza. Emisja py³u spad³a z
300 ton rocznie do 150 (redukcja o 50%),
emisja dwutlenku siarki analogicznie z
1705 ton rocznie do 480 (redukcja o
72%), emisja tlenków azotu spad³a z 875
ton rocznie do 375 (redukcja o 57%). O
461 tys. ton rocznie spad³a emisja dwu-
tlenku wêgla. Ograniczenie emisji zanie-
czyszczeñ by³o bardzo istotne, m.in. ze
wzglêdu na s¹siedztwo licznych obsza-
rów specjalnie chronionych, w tym 7 re-
zerwatów przyrody oraz obszarów chro-
nionego krajobrazu.

W za³o¿eniu, blok parowo-gazo-
wy mia³ pracowaæ w podstawie, a w zi-
mowym sezonie grzewczym mia³ byæ
wspierany przez kot³y wêglowe. Tak
dzia³o siê jednak tylko w pierwszym
pe³nym roku dzia³ania EC Rzeszów po
jej modernizacji. PóŸniej warunki eko-
nomiczne okaza³y siê znacznie trud-
niejsze ni¿ zak³adano. Po pierwsze –
blok parowo-gazowy korzysta z gazu
komercyjnego. Na przyk³ad, turbina w
Zielonej Górze czy W³adys³awowie
korzystaj¹ z lokalnych z³ó¿ gazu nie
nadaj¹cego siê do zastosowania w in-
nym celu, a w przypadku EC Rzeszów
jest ona skazana na znaczne podwy¿ki
cen tego paliwa. Skala zmian znacznie
przewy¿sza za³o¿enia projektowe.

– Nasz zak³ad – z racji redukcji
emisji dwutlenku wêgla do atmosfery –
uzyska³ 300 000 certyfikatów – powie-
dzia³ Grzegorz Gilewicz, prezes Zarz¹-
du EC Rzeszów. – £atwo policzyæ, ¿e
na pocz¹tku istnienia handlu emisjami
stanowi³o to równowartoœæ oko³o jed-
nego miliona euro. Dzisiaj to tylko
30 000 euro.

Tak drastyczne zmiany warunków
ekonomicznych spowodowa³y zmiany
decyzji w elektrociep³owni. Od dwóch
lat, w lecie, turbina gazowo-parowa jest
wy³¹czana i w lecie pracuje tylko cie-
p³ownia wêglowa nie produkuj¹ca ener-
gii w skojarzeniu, a zatem o znacznie
ni¿szej sprawnoœci ni¿ turbina. Dlatego
wzrasta emisja zanieczyszczeñ.

Tekst i zdjêcia: Pawe³ Wójcik
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szego kraju w przygotowanie
Ba³tyckiego Planu Dzia³ania.
Ten dokument, nad którym
koñcz¹ siê ju¿ prace, ma re-
gulowaæ kwestiê ochrony na-
szego morza.
17 wrzeœnia eksperci HEL-
COM, organizacji z³o¿onej z
delegatów krajów nadba³tyc-
kich, spotkaj¹ siê, by omówiæ
ostateczne postanowienia w
sprawie Ba³tyckiego Planu
Dzia³ania. Wiadomo, ¿e Polska
swoj¹ biernoœæ bêdzie próbo-
wa³a t³umaczyæ jednym argu-
mentem: nie staæ nas na eko-
logiczne dzia³ania.
– Tymczasem UE na wszyst-
ko daje pieni¹dze – mówi Ka-
tarzyna Guzek, koordynator-
ka kampanii morskiej w Gre-
enpeace Polska. Prawda jest
taka, ¿e to w³aœnie Polska
wprowadza do Ba³tyku o 40%
fosforu i o 20% azotu za du¿o
i nie robi nic, by to zmieniæ. –
Ba³tyk w jednej czwartej jest
morzem martwym. Wœród
krajów najsilniej przyczyniaj¹-
cych siê do zabijania Ba³tyku
jest Polska – dodaje Katarzy-
na Guzek.

 W³adze niewielkiego miastecz-
ka Barrington Hills niedaleko
Chicago marz¹, by w ich lo-
kalnym parku narodowym za-
mieszka³y niepo³omickie
¿ubry. Jeœli amerykañskiemu
burmistrzowi uda siê œci¹-
gn¹æ do siebie zwierzêta z
podkrakowskiej gminy, dla
niepo³omickich ¿ubrów bê-
dzie to pierwsza tak daleka
podró¿. Przez ostatnie kilka-
dziesi¹t lat bowiem ¿aden ¿ubr
nie przekracza³ granic Europy.
Prof. Wanda Olech-Piasecka,
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