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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE ogłosił wyniki pierwszej tegorocznej
aukcji na premię kogeneracyjną (Combined Heat
and Power, CHP)
Aukcję wygrała oferta przedsiębiorstwa Miejska Energetyka Cieplna Piła. Wysokość
premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w ofercie tego podmiotu, nie
przekracza 60 zł za MWh.

W aukcji wzięły udział cztery podmioty. Jednak zadziałała tu reguła „wymuszenia
konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie
przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i
80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji ACHP/1/2020 premią kogeneracyjną objęto blisko 1 TWh
energii elektrycznej, a wartość premii wyniosła ok. 39 mln zł. Wsparcie uzyskała nowa
jednostka kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 8 MW, która
zostanie wybudowana po rozstrzygnięciu aukcji. W wyniku rozstrzygniętej dziś aukcji
Miejska Energetyka Cieplna Piła będzie otrzymywać wsparcie w postaci dopłaty do energii
elektrycznej wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji w latach 2022 – 2037.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji
wynosiła 12 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii mogła wynieść ponad 2 mld zł.

Wszystkie informacje o aukcjach i ich wynikach publikowane są na stronie internetowej URE
w dziale Aukcje CHP oraz w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

***

W dniach 8 - 10 czerwca br. odbyła się pierwsza w 2020 roku aukcja na premię
kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach
kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy
zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Sesja aukcji trwała 3 dni.

Prezes URE planuje przeprowadzenie kolejnej aukcji na premię kogeneracyjną pod
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koniec bieżącego roku.

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszej aukcji na premię kogeneracyjną, która została
przeprowadzona w grudniu 2019 roku, premią objęto ponad 3,6 TWh energii
elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 308 mln zł.
Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej prawie 32 MW, które zostaną wybudowane po rozstrzygnięciu aukcji, a
premia dla nich będzie wypłacana od 2021 do 2038 roku. Maksymalna ilość energii
elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 6 TWh, zaś
maksymalna wartość tej premii mogła wynieść ponad 1 mld zł.
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