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Pierwszy Spis
Energetyczny
na Śląsku

Blisko 100 tys. mieszkańców Śląska wzięło
udział w pierwszym Spisie Energetycznym.
Spis trwał miesiąc, a jego uczestnicy odpowiadali na pytania m.in. o ceny prądu, wysokość rachunków oraz sposób ich otrzymywania i opłacania. W ankiecie znalazło się
też pytanie dotyczące zakupu tzw. produktów ekologicznych, czyli energii elektrycznej
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.
Pierwszy Spis Energetyczny wśród mieszkańców Śląska przeprowadziła spółka handlująca energią na Śląsku, która trafiła do Grupy
Tauron w grudniu 2011 r.
Ponad połowa ankietowanych (51%) chce
mieć gwarancję, że cena energii elektrycznej nie zmieni się przez dwa lub nawet trzy
lata. Aż 60% respondentów woli samodzielnie i regularnie podawać stan swojego licznika, unikając w ten sposób nadpłat i niedopłat na rachunkach. 32% respondentów
chce otrzymywać rachunki za energię elektryczną na e-mail. Niewiele mniej, bo 28%
byłoby zadowolonych, gdyby przypominano im drogą elektroniczną o terminie płatności. Badanie wykazało również, że jest stosunkowo duża grupa odbiorców energii, dla
których ważna jest ekologia. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni wynikami badań
w tym aspekcie. Niemal 30 proc. ankietowanych wie, że rozwiązania proekologiczne
mogą być droższe, a mimo to zdecydują się
na nie, jeśli będzie taka możliwość. – mówi
Grzegorz Lot, wiceprezes zarządu Tauron
Sprzedaż GZE.
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Atrakcyjność ekologiczną pomp ciepła
zwiększa zastosowanie do ich zasilania zielonej taryfy elektrycznej mającej 100% pokrycia w produkcji prądu z OZE.
Takie specjalne zielone taryfy energetyczne oferowane są z powodzeniem od wielu lat
w niektórych krajach Europy, m.in. w Niemczech i Austrii.
W przypadku zastosowania zielonej taryfy do
zasilania sprężarkowych pomp ciepła znacząco zwiększa się udział energii ze źródeł
odnawialnych. W stosunku do prądu dzięki korzystaniu z energy-mix maleje kilkunastokrotnie emisja CO2 do atmosfery i zużycie
energii pierwotnej (z paliw kopalnych).

Paweł Lachman*

Pompy ciepła bardziej
ekologiczne dzięki tej taryfie

Pierwsza taryfa
elektryczna
w Polsce z udziałem
100% OZE

* Paweł Lachman, prezes zarządu PORTPC
Energia słoneczna

Tauron – pierwszy dystrybutor
z „proekologiczną” taryfą
Od niedawna największy z polskich dystrybutorów energii elektrycznej (Tauron Polska Energia) oferuje już taką taryfę w Polsce.
Obecnie zielona taryfa o nazwie „produkt ekologiczny” dostępna jest bezpośrednio dla klientów górnośląskiej spółki sprzedażowej Tauron. Niestety dla większości klientów w Polsce wiąże się to
z koniecznością zmiany dostawcy energii i podpisaniem nowej
umowy.
Wg badań ankietowych przeprowadzonych przez Tauron na
Górnym Śląsku aż ok. 30% ankietowanych deklaruje, że nawet
jeśli proekologiczna taryfa byłaby droższa, są gotowi zdecydować się na nią, gdy będzie taka możliwość.
Klienci korzystający z „produktu ekologicznego” zyskują pewność, że zakupiona przez nich energia pochodzi w całości ze źródeł odnawialnych – i to w cenie zbliżonej do ceny energii wytwarzanej tradycyjnie.
Zastosowanie takiej taryfy nie oznacza, że do konkretnego budynku „popłynie” od razu energia elektryczna z OZE, ale że pobrana energia ma udokumentowane pokrycie w produkcji zielonej energii, co ma istotny wpływ na wzrost popytu, a pośrednio
podaży prądu produkowanego z OZE.
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Ciepło
Energia elektryczna

100% energia odnawialna
Fotoogniwa
Energia wiatru
Biomasa

100%
25%

100% zielonej energii elektrycznej  energia grzewcza => 100%
OZE
W przypadku dostarczenia do sprężarki energii pochodzącej z OZE, mamy
gwarancję, że 100% energii wytworzonej przez pompę ciepła do ogrzewania,
chłodzenia budynku lub podgrzania wody użytkowej to energia OZE
Więcej szczegółów o nowej ekologicznej taryfie elektrycznej
można znaleźć na stronie internetowej www.tauron-wita.pl.

