Groźba wygaszania polskiej energetyki wodnej
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Według Urzędu Regulacji Energetyki w Polsce jest 765 elektrowni wodnych o zainstalowanej
mocy ok. 958 MW. Średnio produkują one 2,5 mln MWh z wody, co stanowi od 1,5% polskiego
zapotrzebowania na energię elektryczną. Nasz potencjał istniejący na energię z wody wynosi
tymczasem 12 mln MWh, czyli wykorzystujemy go w zaledwie 20%.
Niestety władza centralna zagraża polskiej energetyce wodnej. Ministerstwo Środowiska
przygotowało nowy projekt Prawa wodnego, który nakłada podatek od wody z rzek, tak jakby
elektrownie piły wodę publiczną i odnawialną. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych,
zrzeszające ponad 200 prywatnych właścicieli elektrowni wodnych, szacuje, że może to oznaczać
groźbę wygaszania ok. 400 polskich hydroelektrowni, w tym i takich, które już od wieku produkują
energię elektryczną z wody. Podkreśla ono również, że w zależności od warunków naturalnych ta
sama ilość wykorzystanej wodny daje różny efekt energetyczny.

Zapora pilchowicka położona niedaleko miejscowości Pilchowice na Dolnym Śląsku to
druga co do wysokości po Solinie zapora w Polsce. Wysokość w zależności od źródła
informacji wynosi od 62 do 69, choć najczęsciej podawana to 67 metrów. Zbudowana
w latach 1904-1912 w celu przed powodziami Wlenia i innych miejscowości
położonych w Dolinie Bobru. Wraz z zaporą zbudowano elektrownię wodną.
Elektrownię oddano do użytku w 1912 roku. Więcej: Turystyka niekonwencjonalna:
Pilchowice. Zapora i hydroelektrownia (http://nickt.pl/pilchowice-zapora-i-hydroele
ktrownia)
Podatek związany jest z prawami unijnymi — Ramową Dyrektywą Wodną z 2000 roku. Na jej
podstawie wprowadzono opłaty za pobór wody z rzek, które dotkną m.in. branżę energetyczną,
rolników oraz hodowców ryb. Polskie Towarzystwo Rybackie w oficjalnym stanowisku podkreśliło, że
nie ma formalnego obowiązku wprowadzania opłat za pobór wody do stawów i że przepisy unijne
każą obciążać producentów tylko za zanieczyszczanie wód, a woda ze stawów rybnych nie jest
ściekiem. Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Rybackiego zauważają również, że stawy mają
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodnej, ponieważ ich istnienie po części
odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych.
Komisja Europejska wskazuje, że każdy korzystający z wody powinien za to płacić. Oznacza to
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systematyczną likwidację i komercjalizację wód publicznych. W efekcie, plany aby uczynić z karpia
polską markę, znaną na całym świecie, kojarzoną z najwyższą jakością, wykwintnym smakiem,
oryginalnością i zdrową żywnością — mogą wziąć w łeb przez kolejne pomysły unijno-warszawskie.

Zobacz: Pan Karp (http://www.pankarprybacy.pl)
Tymczasem niemieccy producenci nie będą płacili za wodę z rzek. Niemcy wygrały z Komisją
Europejską batalię o opłaty za pobór wody m.in na stawy rybne. Trybunał Europejski w wyroku jaki
zapadł w dniu 11.09.2014. jednoznacznie odrzuca tezę, że opłaty za wodę są narzucone wprost
przez
Ramową
Dyrektywę
Wodną
(RDW).
Wyrok
Trybunału
Europejskiego
(http://www.pankarprybacy.pl/akt369.html) Hodowcy ryb uniknęli więc opodatkowania wody z rzek,
to samo powinno dotyczyć elektrowni wodnych.
W tej sytuacji możemy jasno stwierdzić, że wprowadzanie podatków od rzek w Polsce obciąża
jedynie rząd warszawski i to od niego zależy czy zostanie wydany wyrok na wodnej energetyce
odnawialnej.

Object 1

Reportaż DamiTV pokazujący małą elektrownię wodną w Prochowicach na Kaczawie,
na granicy legnickiego i wrocławskiego. Wydajność: 175 kW. Jest ona jednocześnie
oczyszczalnią rzeki ze śmieci. Obecnie grozi jej wygaszenie
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w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych do tego
portalu i jakiejkolwiek jego części.
Wszystkie elementy tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz
inne programy komputerowe są administrowane przez Autora. Stanowią one wyłączną
własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji
zawartości tego portalu oraz opisu niniejszych Praw Autorskich bez uprzedniego
powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie odwiedzać tego portalu
i nie korzystać z jego zasobów.
Informacje zawarte na tym portalu przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
portalu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na portalu. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki prezentuje.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

