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Uregulowania prawne i zasady wsparcia finansowego przedsiêwziêæ geotermalnych
we Francji, Niemczech i Holandii
Barbara Tomaszewska1
Skomplikowane i d³ugotrwa³e procedury prawne i administracyjne, warunki finansowe niesprzyjaj¹ce d³ugofalowemu, bezpiecznemu inwestowaniu w geotermiê, zbyt
du¿o op³at i podatków, brak systemowych zasad ubezpieczenia przedsiêwziêæ na etapie poszukiwania i wydobywania wód termalnych, brak zielonych certyfikatów na ciep³o
geotermalne (podobnie jak i z innych odnawialnych Ÿróde³
energii) to podstawowe problemy i bariery rozwoju geotermii w Polsce. S¹ one jeszcze bardziej wyraŸne, jeœli nasz¹
sytuacjê porówna siê z innymi krajami, m.in. Francj¹,
Niemcami czy te¿ Holandi¹. Przyk³ad tych krajów
dowodzi, ¿e konsekwencja w realizacji w³aœciwych przepisów i instrumentów ekonomicznych sprzyja rozwojowi
sektora i d³ugofalowemu funkcjonowaniu instalacji
geotermalnych, nawet w warunkach konkurencji tak ze
Ÿród³ami tradycyjnymi, jak innymi odnawialnymi Ÿród³ami
energii.
Wykorzystanie wód termalnych do celów ciep³owniczych we Francji to ponad 30 lat doœwiadczeñ. Wybudowano tam 49 sieci ciep³owniczych w 5 regionach kraju, w tym
29 w rejonie Pary¿a. W 1981 r. zrealizowano 20 dubletów
geotermalnych, w 1982 r. — 19. Pierwsza instalacja to
Melun l’Almont (1961), ostatnia Chelles (1987). Têpo
realizacji inwestycji uleg³o spowolnieniu po 1988 r. Najwiêksza liczba otworów geotermalnych powsta³a w obrêbie utworów doggeru Basenu Paryskiego. Z uwagi na
wysokie zasolenie pozyskanych wód w pó³- nocnej czêœci
Pary¿a i wynikaj¹ce z tego faktu problemy z korozj¹
instalacji czêœæ odwiertów zosta³a zlikwidowana. Obecnie
w rejonie paryskim pracuj¹ 34 dublety geotermalne zasilaj¹ce 29 sieci ciep³owniczych. Jednoczeœnie realizowane
s¹ kolejne projekty, m.in. w rejonie Orly (Pary¿), gdzie na
prze³omie 2007 i 2008 r. wykonano kolejny dublet geotermalny do celów ciep³owniczych.
Zak³ady geotermalne ogrzewaj¹ we Francji ok. 150 tys.
jednostek grzewczych (jednostka grzewcza odpowiada
~60 m2 powierzchni). Rozwój wykorzystania w
ciep³ownictwie energii geotermalnej przyczyni³ siê do
obni¿enia emisji CO2 o ponad 400 tys. t/r.
Rozwój francuskiej geotermii od samego pocz¹tku by³
konsekwencj¹ zaanga¿owania i wspó³pracy naukowców,
praktyków z decydentami i politykami, szczególnie we
wprowadzaniu przepisów prawnych, narzêdzi ekonomicznych, rozwoju zaplecza naukowo-technicznego. Ta
wspó³praca pozwala³a sprawnie i na bie¿¹co modyfikowaæ i dopracowywaæ uregulowania formalno-prawne,
zasady finansowania, adekwatnie do potrzeb reagowaæ na
bie¿¹ce wyzwania i cele globalne, europejskie i krajowe
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(np. w 2008 r. powo³ano nowe Ministerstwo Ekologii,
Energii, Zrównowa¿onego Rozwoju i Planowania Przestrzennego). Wypracowano tak¿e system organizacji i
wsparcia, w szczególnoœci prawny, ekonomiczny i merytoryczny. Na bie¿¹co mo¿na monitorowaæ prace zak³adów
geotermalnych, parametry eksploatacyjne, warunki
z³o¿owe, wypracowywaæ nowe technologie i rozwi¹zania
zmierzaj¹ce do usprawnienia pracy systemu geotermalnego (BRGM).
Jednym z istotnych osi¹gniêæ Francji by³o obni¿enie
podatku VAT. Do 2006 r. obowi¹zywa³a stawka 19,6%. Po
trwaj¹cej 10 lat batalii pomiêdzy Ministerstwem Finansów
Francji a Komisj¹ Europejsk¹ podatek za sprzeda¿ ciep³a z
ciep³owni geotermalnych, w których produkcja energii
przesy³anej do sieci w 60% pochodzi ze Ÿróde³ odnawialnych (geotermia, wiatr, s³oñce, spalarnie odpadów, biomasa), zosta³ obni¿ony do 5,6%.
Jednak podstawowym narzêdziem zapewniaj¹cym
pokrycie wysokich kosztów inwestycyjnych i d³ugotrwa³¹
eksploatacjê s¹ fundusze gwarancyjne, obejmuj¹ce gwarancje dla instalacji wykorzystuj¹cych energiê ciepln¹
z otworów o g³êbokoœci do 100 m p.p.t. za pomoc¹ pomp
ciep³a, o œredniej mocy cieplnej ok. 30 kW (max. do 1,5 MW),
oraz gwarancje dla g³êbokich otworów geotermalnych.
W pierwszym przypadku ubezpieczenie pokrywa ryzyko
geologiczne zwi¹zane z wykonaniem otworu geotermalnego, w tym zabezpieczenie zwrotu czêœci nak³adów finansowych, jeœli nie osi¹gnie siê za³o¿onej wydajnoœci lub
temperatury wód na etapie realizacji prac oraz w okresie
10-letniej eksploatacji instalacji. Ubezpieczenia s¹
zarz¹dzane przez AQUAPAC oraz pañstwowych dostawców energii — EDF, ADEME.
Dla przedsiêwziêæ wykorzystuj¹cych g³êbokie otwory
geotermalne we Francji funkcjonuj¹ dwa rodzaje funduszy
ubezpieczeñ. Pierwszy to fundusz gwarancyjny krótkoterminowy, który zosta³ utworzony w celu ubezpieczenie
ryzyka zwi¹zanego z pracami poszukiwawczymi. Fundusz
pokrywa ryzyko technologiczne oraz geologiczne (wynikaj¹ce z budowy geologicznej). Stopieñ ryzyka jest obliczany w zale¿noœci od m.in. wydajnoœci wód, ich
temperatury oraz przewidywanej rentownoœci projektu.
Ubezpieczenie pokrywa do 65% kosztów odwiertu w przypadku ca³kowitej pora¿ki. W niektórych regionach kraju,
gdzie rozpoznanie budowy geologicznej jest bardzo dobre
i warunki hydrogeologiczne s¹ sprzyjaj¹ce (np. w Basenie
Paryskim) ubezpieczenie refunduje nawet do 95% kosztów
robót zakoñczonych niepowodzeniem (otwór negatywny).
Drugi to fundusz gwarancyjny d³ugoterminowy, który
ubezpiecza ryzyko eksploatacji zwi¹zane np. z obni¿eniem
temperatury eksploatowanej wody termalnej, spadkiem
wydajnoœci otworu, korozj¹, kolmatacj¹. Funduszem
zarz¹dza Komitet Techniczny.

647

Przegl¹d Geologiczny, vol. 57, nr 8, 2009

W ostatnich latach we Francji wykonano kolejne instalacje. Do tych wykonanych wczeœniej przy³¹czaj¹ siê nowi
u¿ytkownicy. Dotacje pochodz¹ce ze œrodków publicznych
i regionalnych na ten cel nie przekraczaj¹ 15%. Na obowi¹zuj¹ce ceny du¿y wp³yw maj¹ fundusze gwarancyjne.
Dzia³ania systemowe w Niemczech to przede wszystkim programy wsparcia, obejmuj¹ce ubezpieczenia
(wstêpne rozpoznanie, studium wykonalnoœci, badania sejsmiczne 3D, konstrukcja otworu, testy z³o¿owe, likwidacja
i rekultywacja terenu), ustawa dotycz¹ca promowania
odnawialnych Ÿróde³ energii i stosowne zapisy stymuluj¹ce rozwój sektora (MAP — program wsparcia rynku).
Szczególnym elementem jest prawnie ustalona cena sprzeda¿y energii elektrycznej pochodz¹cej z geotermii dla
instalacji dzia³aj¹cych w kogeneracji/elektrociep³ownie
(EEG — feed in tariff) pozwalaj¹ca na d³ugotrwa³e prognozowanie zysków ju¿ na etapie wstêpnego studium wykonalnoœci.
Wsparcie sektora geotermalnego w Holandii to przede
wszystkim czytelne, uproszczone i krótkotrwa³e procedury
prawne, szczególnie korzystne w przypadku przedsiêwziêæ

(pomp ciep³a) wykorzystuj¹cych otwory o g³êbokoœci do
150 m p.p.t.
Doœwiadczenia krajów, w których obowi¹zuj¹ „dobre
praktyki”, wskazuj¹ na korzyœci p³yn¹ce ze wspó³pracy
naukowców, praktyków z decydentami i politykami, a w
rezultacie poszukiwanie najlepszych w danych warunkach
rozwi¹zañ systemowych wspieraj¹cych sektor geotermalny. Doœwiadczenia te ucz¹ nas jednoczeœnie, w którym kierunku warto zmierzaæ, ¿eby ograniczyæ bariery oraz
wprowadziæ uregulowania prawne i zasady finansowania
sprzyjaj¹cych rozwojowi odnawialnych Ÿróde³ energii w
Polsce. Szczególnie ¿e do takich zobowi¹zuj¹ nasz kraj
dokumenty miêdzynarodowe, m.in. Konwencja Klimatyczna ONZ (1992), Protokó³ z Kioto (1997), dyrektywy
UE, w tym zwi¹zane z pakietem klimatyczno-energetycznym 3´20 i wynikaj¹ca z nich koniecznoœæ przygotowania
tzw. krajowych planów dzia³ania.
Artyku³ przygotowano w ramach realizacji projektu
UE Geothermal Regulation — Heat (Przepisy prawne dla
geotermii — ciep³o), Program Intelligent Energy for Europe (www.gtrh.eu).

Koncepcja rozwoju ciep³owni geotermalnych
wspomagaj¹cych miejskie systemy ciep³ownicze
Zdzis³aw Bociek1
Koncepcja rozwoju ciep³owni geotermalnych jest
rozwiniêciem pomys³u wykorzystania zasobów energii
geotermalnej do zasilania istniej¹cych sieci ciep³owniczych w kilkudziesiêciu polskich miastach. Analizie i ocenie zosta³y poddane uwarunkowania rozwoju w aspekcie
technicznym, technologicznym, finansowym i ekonomicznym. Jesieni¹ 2004 r. Koncepcja zosta³a zaprezentowana
na II Kongresie Miast Polskich w Warszawie i spotka³a
siê z zainteresowaniem prezydentów i burmistrzów miast
uprzywilejowanych dostêpem do zasobów energii geotermalnej. Projekt jest adresowany m.in. do kilkudziesiêciu
z ok. 200 miast le¿¹cych na Ni¿u Polskim.
Samorz¹dy 6 miast za³o¿y³y Zwi¹zek Miast Czystej
Energii (ZMCE), zarejestrowany w KRS w 2006 r., w celu
wykorzystania ciep³a geotermalnego do wspomagania istniej¹cych ciep³owni. Istot¹ Koncepcji jest wspó³dzia³anie
w ramach ZMCE miast zainteresowanych opracowaniem
Krajowego Programu Rozwoju Ciep³owni Geotermalnych,
którego posiadanie jest koniecznym warunkiem przygotowania wniosków o dofinansowanie przedsiêwziêcia z funduszy UE. Realizacja Koncepcji jest uzale¿niona od
wspó³pracy ZMCE i Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego (PSG) z rz¹dem i parlamentem.
Mocn¹ stron¹ i strategiczn¹ szans¹ wdro¿enia Koncepcji s¹ m.in. warunki akcesji do UE i pakietu energetyczno-klimatycznego oraz perspektywa wsparcia finansowego
UE. Bardzo wa¿ne s¹ mo¿liwoœci realizacji inwestycji
wynikaj¹ce z krajowego i miêdzynarodowego doœwiadcze-
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nia polskich oœrodków naukowych i firm w zakresie projektów geologicznych, geofizyki poszukiwawczej, g³êbokich wierceñ, wykonawstwa instalacji ciep³owniczych
oraz eksploatacji ciep³owni geotermalnych.
O atutach energetyki geotermalnej w Polsce decyduj¹
wzglêdy ekonomiczne, ekologiczne, spo³eczne i wysoki
poziom bezpieczeñstwa dostaw energii cieplnej. Podstaw¹
oceny korzyœci ekonomicznych jest porównanie kosztów
budowy nowych instalacji wykorzystuj¹cych 3 ró¿ne
odnawialne Ÿród³a energii (OE) i produkuj¹cych potencjalnie ok. 13 tys. TJ/r. (znacz¹cy wzrost udzia³u w Krajowym Bilansie Energetycznym OE). Osi¹gniêcie takiego
poziomu produkcji energii rocznie z OE wymaga budowy
ciep³owni geotermalnych, porównywalnych z obiektem
w Bañskiej Ni¿nej, w ok. 40 miastach albo 7-krotnego
powielenia wybudowanych do 2008 r. w Polsce instalacji
wiatrowych lub budowy 5 elektrowni wodnych o mocy
W³oc³awka. Z szacunkowych porównañ wynika, ¿e we
wspomnianej skali koszty inwestycji wiatrowych s¹ co
najmniej dwukrotnie, a wodnych kilkakrotnie wy¿sze od
inwestycji geotermalnych. Na korzyœæ geotermii przemawia
równie¿ ci¹g³oœæ dostarczania energii, poziom akceptacji
spo³ecznej oraz niewielka, w porównaniu z pozosta³ymi
OE, ingerencja w œrodowisko naturalne.
Wobec oczywistych korzyœci p³yn¹cych z realizacji
Koncepcji kluczow¹ spraw¹ jest wspó³dzia³anie rz¹du, parlamentu, ZMCE oraz PSG, sprzyjaj¹ce opracowaniu Krajowego Programu Rozwoju Ciep³owni Geotermalnych,
oraz uzyskanie finansowego wsparcia z UE. Bardzo wa¿ny
jest fakt, ¿e Polska zalicza siê do grona nielicznych pañstw,
w których wyspecjalizowani naukowcy i firmy mog¹ zrealizowaæ ciep³owniê geotermaln¹ pod klucz.

