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Streszczenie

Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego jest obecnie jedn¹ z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii
odnawialnej, która jak dot¹d nie znajduje jeszcze powszechnego zastosowania w Polsce. Technologia ta jest natomiast
rozpowszechniona i od wielu lat stosowana w krajach takich, jak Dania, Austria czy Niemcy. Z uwagi na wysoki potencja³
pozyskiwania biomasy w naszym kraju, produkcja i wykorzystanie energetyczne biogazu jest równie¿ szans¹ na spe³nienie
zobowi¹zañ dotycz¹cych osi¹gniêcia przez Polskê 15% udzia³u energii z odnawialnych Ÿróde³, w ³¹cznym bilansie
energetycznym do 2020 roku. W Polsce inwestowanie w biogazownie, w tym tak¿e rolnicze, spotyka siê wci¹¿ z wieloma
przeszkodami. S¹ to bariery typowe dla wielu innych inwestycji, a zatem zwi¹zane z przepisami prawnymi, uwarunkowaniami
spo³ecznymi, a tak¿e problemami dotycz¹cymi Ÿród³a finansowania.

: biogazownia, biogaz, biomasa, energia odnawialna, PolskaS³owa kluczowe
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Wprowadzenie

Potencja³ biogazu rolniczego w Polsce

W celu wywi¹zania siê z zobowi¹zañ unijnych, dotycz¹-
cych osi¹gniêcia 15% udzia³u energii z odnawialnych Ÿróde³
w ca³kowitym zapotrzebowaniu energetycznym do roku 2020,
Polska zosta³a zmobilizowana do podjêcia intensywnych
dzia³añ w wielu obszarach. Poœród licznych zielonych Ÿróde³,
takich jak energia s³oñca, wiatru czy wody, które mog¹ pomóc
nam w osi¹gniêciu wspomnianego celu znajduje siê równie¿
biogaz. Coraz wyraŸniej dostrzegalne s¹ oznaki wkraczania
sektora biogazowego w fazê dynamicznego rozwoju.Aktualnie
w Polsce funkcjonuje 196 biogazowni, o ³¹cznej zainstalowa-
nej mocy elektrycznej wynosz¹cej oko³o 130 MW, gdzie 91
instalacji to biogazownie znajduj¹ce siê na sk³adowiskach
odpadów, 75 - przy oczyszczalniach œcieków. Pozosta³e 30
instalacji to biogazownie rolnicze o ³¹cznej mocy elektrycznej,
wynosz¹cej 33,4 MW. G³ównym Ÿród³em biogazu w chwili
obecnej s¹ oczyszczalnie œcieków oraz wysypiska œmieci,
natomiast w dalszym ci¹gu powstaje relatywnie niewiele bio-
gazowni rolniczych. Sytuacja ta ma siê jednak zmieniæ
i zdaniem ekspertów sektor biogazowy jest gotowy na zdecy-
dowane rozszerzenie swojej aktywnoœci. Zgodnie z

(KPD)
oraz z mo¿liwoœciami rozwoju poszczególnych technologii,
w 2020 r. biogazownie rolnicze mog¹ osi¹gn¹æ nawet 700-800
MW ³¹cznej mocy zainstalowanej [1].

Polska jest trzecim co do wielkoœci obszarem rolniczym

Krajowym
planem dzia³añ na rzecz energii ze Ÿróde³ odnawialnych

w UE. Oprócz imponuj¹cej liczby gospodarstw rolnych,
posiada równie¿ olbrzymi area³ u¿ytków rolnych, powierz-
chnie od³ogów i ugorów, które stwarzaj¹ ogromne mo¿liwoœci
celowej uprawy roœlin energetycznych. Przedmiotowy
potencja³ Polski, ze wzglêdu na powierzchniê pod uprawy oraz
mo¿liwoœci pozyskiwania odpadowej biomasy, z powodze-
niem mo¿e byæ porównywany z niemieckim [2].

Powierzchnia Polski to ponad 31 mln ha, gdzie u¿ytki rolne
zajmuj¹ oko³o 17 mln ha, natomiast od³ogi i ugory dodatkowo
1 mln ha [3]. Roczne zu¿ycie gazu ziemnego w naszym
kraju wynosi oko³o 14,5 mld m . Mo¿liwoœci produkcyjne kraju
pokrywaj¹ jedynie 4,5 mld m /rok, pozosta³a czêœæ (10 mld
m /rok) pochodzi z importu. Je¿eli do wytworzenia 10 mld m
metanu potrzebne jest 1,9 mln ha terenów rolnych, a wiadomo
¿e ponad 1 mln ha gruntów rolnych le¿y od³ogiem, oznacza to,
¿e Polska dysponuje area³em odpowiednim dla rozwoju
produkcji biogazu.

Rozwój sektora biogazu rolniczego w Polsce, w tempie
siêgaj¹cym kilkudziesiêciu procent rocznie, potwierdzaj¹ tak¿e
oficjalne dokumenty rz¹dowe (m.in. dokument przyjêty przez
Radê Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.:

) oraz
niezale¿ne prognozy. Zgodnie z tymi za³o¿eniami, kolejne
czynniki stanowi¹ce o potencjale biogazu rolniczego w naszym
kraju, takie jak odpady roœlinne, a zw³aszcza odpady mokre
(g³ównie nawozy naturalne) oraz celowe uprawy roœlin energe-
tycznych, w tym kiszonki kukurydzy, powinny zostaæ w znacz-
nym stopniu wykorzystane w perspektywie roku 2020, co
przedstawiono w tabeli.
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Kierunki rozwoju
biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020

Tab. Rzeczywisty potencja³ ekonomiczny biogazu rolniczego w Polsce do 2020 roku [4]
Table. The actual economic potential of agricultural biogas in Poland to 2020 [4]
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Ró¿norodnoœæ polskich gospodarstw rolnych, dyspo-
nuj¹cych doskona³¹ baz¹ surowcow¹ do produkcji biogazu,
zapewnia stabiln¹ cenê dostaw. Za inwestycjami w bio-
gazownie przemawia równie¿ wysoka wydajnoœæ tych
instalacji przy generatorach o tej samej mocy produkuj¹ one
czterokrotnie wiêcej energii ni¿ farma wiatrowa. Wielk¹ zalet¹
jest równie¿ fakt, ¿e w procesach powstawania biogazu
rolniczego stosowane s¹ substraty, których nie mo¿na
wykorzystaæ w inny sposób. Wykorzystywanie ich do
produkcji biogazu rozwi¹zuje zatem problem utylizacji
odpadów rolniczych, których sk³adowanie mog³oby stanowiæ
zagro¿enie dla œrodowiska. Jednoczeœnie stworzona zostaje
mo¿liwoœæ pozyskania znacznych iloœci nawozów organicz-
nych, wysokojakoœciowych i ekologicznych. Jako tanie, uni-
wersalne i przyjazne dla œrodowiska Ÿród³o energii, które mo¿e
pos³u¿yæ w charakterze paliwa transportowego lub surowca do
produkcji energii elektrycznej oraz ciep³a, biogaz rolniczy
mo¿e staæ siê najwa¿niejszym uzupe³nieniem konwen-
cjonalnych zasobów energetycznych naszego kraju [5, 6].

Pocz¹tkowo biogazownie rolnicze w Polsce budowano tzw.
metod¹ , czyli ucz¹c siê poprzez dzia³anie,
bez dostêpu do bli¿ej sprecyzowanych technologii i fachowej
znajomoœci procesów biochemicznych. Rezultatem takich
dzia³añ by³o wystêpowanie, obok ni¿szych nak³adów inwesty-
cyjnych, tak¿e realnego ryzyka zwi¹zanego z ograniczeniem
wydajnoœci tak realizowanych instalacji biogazowych.
Odpowiednie regulacje prawne oraz mo¿liwoœæ pobierania
kredytów inwestycyjnych, umo¿liwi³o z czasem korzystanie
z opracowanych i sprawdzonych technologii (m.in.
niemieckich, austriackich). W chwili obecnej w Polsce
funkcjonuje wiele rodzimych i doœwiadczonych firm, oferu-
j¹cych budowê biogazowni „pod klucz”.

Lokalizacjê biogazowni dyktuje przede wszystkim dostêp
do odpowiednich substratów. Pocz¹tkowo biogazownie
rolnicze budowano najczêœciej przy du¿ych gospodarstwach
rolno-hodowlanych, g³ównie ze wzglêdu na dostêp znacznych
iloœci gnojowicy i kiszonki kukurydzy. Obecnie obserwuje siê
zmianê preferencji inwestorów, szczególnie, gdy mowa o rea-
lizacji wiêkszych instalacji, na rzecz lokalizacji biogazowni
przy zak³adach przetwórstwa rolno-spo¿ywczego (cukrownie,
gorzelnie, ubojnie, zak³ady przetwórstwa miêsnego,
owocowo-warzywnego oraz mleczarnie). Powodem takiego
rozwi¹zania jest mo¿liwoœæ regularnego pozyskiwania taniego,
odpadowego substratu, jak równie¿ gwarancja ca³orocznego
odbioru wytworzonego w kogeneracji ciep³a przez dany zak³ad
produkcyjny, co ma kluczowe znaczenie dla ekonomiki
projektu [7].

Regularnie prowadzone obserwacje rynku planowanych
oraz realizowanych inwestycji, przez Instytut Energetyki
Odnawialnej, dowodzi dominacji zainteresowania i popytem
na du¿e instalacje kogeneracyjne o mocach rzêdu
1-2 MW , stale zwiêksza siê tak¿e liczba powstaj¹cych bio-
gazowni w przedziale 0,5-1,0 MW . Zasadniczo jednak obecny
rynek biogazu w Polsce nie tworzy korzystnych warunków do
rozwoju ma³ych instalacji. Konkurencja na rynku poszcze-
gólnych podmiotów z du¿ym kapita³em dodatkowo os³abia
pozycjê potencjalnie zainteresowanych budow¹ mniejszych
obiektów, zarówno w kwestii ubiegania siê o dotacje, jak i w za-
kresie uzyskania kredytu. Problemy te stopniowo rozwi¹zy-
wane s¹ przez odpowiednie regulacje prawne oraz samych
inwestorów. Coraz wiêksz¹ przychylnoœci¹ ciesz¹ siê
mikrobiogazownie rolnicze o mocach rzêdu kilkudziesiêciu
kW oraz ma³e biogazownie o mocach dochodz¹cych do

Kierunki inwestycji w biogazownie rolnicze

learning-by-doing
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kilkuset kilowatów. Przyk³adowo, w odpowiedzi na rozpisanie
konkursu o dofinansowanie mikrobiogazowni o mocy do
50 kW z PROW w ramach Dzia³ania 3.1.1 zg³oszono 176
instalacji. Najwiêksza liczba z³o¿onych wniosków obejmuje
województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie
oraz mazowieckie.

W porównaniu do s¹siednich pañstw, takich jak Niemcy,
Austria czy Szwecja, rozwój rynku biogazowego w naszym
kraju jest w dalszym ci¹gu zbyt wolny [8]. Mimo dogodnych
warunków klimatycznych i ukszta³towania terenu, które
sprzyjaj¹ uprawie roœlin energetycznych, w Polsce powsta³o
znacznie mniej biogazowni rolniczych, ni¿ pocz¹tkowo
planowano. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy specjaliœci
podaj¹ przede wszystkim bariery organizacyjne, jak równie¿
brak doradztwa technicznego i merytorycznego, bariery
ekonomiczne, a wœród nich niedobór programów pomocy
finansowej przy budowie biogazowi rolniczych oraz bariery
prawne, czyli brak stabilnego wsparcia prawnego w postaci
ustawy. Wysokie nak³ady inwestycyjne, d³ugi okres zwrotu
poniesionych kosztów, a tak¿e trudnoœci z uzyskaniem
dofinansowania, to g³ówne bariery hamuj¹ce rozwój rynku
biogazowego w naszym kraju.

Kolejnym, du¿ym problemem jest koniecznoœæ zagwa-
rantowania odbioru ciep³a powstaj¹cego przy spalaniu
biogazu. Biogazownia jest w stanie wykorzystaæ na potrzeby
w³asne tylko niewielk¹ jego czêœæ. Pozosta³a iloœæ musi byæ
transportowana do okreœlonego odbiorcy. Odpowiednim roz-
wi¹zaniem w tym przypadku wydaje siê byæ budowa
biogazowni w pobli¿u zak³adów przemys³owych lub ciep³o-
wniczych. To nak³ada jednak bardzo du¿e ograniczenia, co do
wyboru lokalizacji inwestycji. Pisz¹c o problemach
zwi¹zanych z lokalizacj¹, nie sposób nie wspomnieæ o licznych
protestach ze strony lokalnych spo³ecznoœci, które najczêœciej
nie kryj¹ niezadowolenia z planowanej budowy. Wiele
inwestycji zosta³o wstrzymanych w³aœnie ze wzglêdu na
sprzeciw mieszkañców, który niestety w du¿ej mierze jest
nieuzasadniony. Problemy niniejsze spowodowane s¹ przede
wszystkim brakiem rzetelnej wiedzy o procesach i techno-
logiach wytwarzania oraz zagospodarowania wytworzonego
biogazu rolniczego, sposobach zagospodarowania pozosta³oœci
pofermentacyjnych, zasadach funkcjonowania instalacji,
procedurach postêpowania przy lokalizacji inwestycji itd.
W zwi¹zku z tym wskazuje siê na siln¹ potrzebê przepro-
wadzenia szeroko zakrojonej akcji informacyjno-edukacyjno-
promocyjnej skierowanej do wielu grup spo³ecznych. Zadanie
to jest ju¿ realizowane w ramach wykonywanych projektów,
programów (m.in. Program Operacyjny Innowacyjna Gospo-
darka, PO IG), przez samorz¹dy, inwestorów czy pracowników
naukowych.

Opisane wy¿ej problemy sprawiaj¹, ¿e ogromny potencja³
surowca do produkcji biogazu w postaci produktów ubocznych
rolnictwa i odpadów ¿ywnoœciowych jest niewykorzystywany.
Nale¿y mieæ jednak nadziejê, ¿e najbli¿sze lata przynios¹
pozytywne zmiany, które spowoduj¹ dynamiczny rozwój tego
sektora gospodarki.

Przyspieszenie rozwoju biogazowni rolniczych powinno
polegaæ na usuniêciu barier instytucjonalno-prawnych oraz na
dobraniu odpowiednich instrumentów ekonomicznych, które
wp³yn¹ na powstanie zaplecza badawczo-naukowego,
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technicznego oraz rynku us³ug zwi¹zanych z instalacjami
biogazowymi. Narzêdziem najbardziej wspieraj¹cym rozwój
biogazowni rolniczych jest krajowy system wsparcia.
Ministerstwo Gospodarki zaproponowa³o, by powstawanie
biogazowni mog³o byæ wspierane z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko. Zasadniczo celem programu jest
poprawa atrakcyjnoœci inwestycyjnej Polski i jej regionów
poprzez rozwój infrastruktury technicznej. Za poœrednictwem
PO IG wspierane s¹ m.in. projekty o znaczeniu ponad-
regionalnym z zakresu innowacji technologicznych w obrêbie
produktów i procesów, w tym tak¿e w zakresie innowacyjnych
technologii OZE.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebie promowania i wspierania
produkcji biogazu rolniczego oraz jego wykorzystywania do
wytwarzania energii elektrycznej, ciep³a, jak równie¿ do
wt³aczania oczyszczonego biogazu do sieci gazowej dystry-
bucyjnej, Rada Ministrów przyjê³a równie¿ opracowany przez
Ministerstwo Gospodarki we wspó³pracy z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokument pod nazw¹ „Kierunki
rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”.
Celem dokumentu jest utworzenie korzystnych ram dla rozwo-
ju rynku biogazu rolniczego, ukazanie mo¿liwoœci wsparcia
finansowego ze œrodków krajowych i unijnych, a tak¿e prze-
prowadzenie dzia³añ edukacyjno-informacyjnych w zakresie
budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych.

Dofinansowanie biogazowni przewidziane jest tak¿e w ra-
mach Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w formie po¿yczek lub te¿ dofinansowañ do
czêœci przedsiêwziêcia. W NFOŒiGW funkcjonuje tak¿e
System Zielonych Inwestycji, w ramach którego realizowany
jest program priorytetowy biogazownie rolnicze. Ponadto
istotne wsparcie dla tego typu przedsiêwziêæ oferuje Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz
Regionalne Programy Operacyjne. Ze wzglêdu na rosn¹ce
zainteresowanie dla inwestycji w biogazownie oraz wymogi

ochrony œrodowiska inicjatywê w tym obszarze podj¹³ równie¿
Bank Ochrony Œrodowiska przygotowuj¹c dla klientów
specjaln¹ ofertê kredytow¹.

Bibliografia

[1] Curkowski A., Oniszak-Pop³awska A., Mroczkowski P.,
Zowsik M., Wiœniewski G.: Przewodnik dla inwestorów
zainteresowanych budow¹ biogazowni rolniczych.
Ekspertyza dla ministerstwa Gospodarki. Instytut Energii
Odnawialnej, Warszawa, 2011.

[2] Weiland P.: Evaluation of the newest biogas plants in
Germany with respect to renewable energy production,
green house, gas reduction and nutrient management. The
future of Biogas in Europe II, Esbjerg, 2003.

[3] G³ówny Urz¹d Statystyczny. U¿ytkowanie gruntów, po-
wierzchnia zasiewów i pog³owie zwierz¹t gospodarskich
w 2011 r.

[4] Wiœniewski G. (red.): Mo¿liwoœæ wykorzystania
odnawialnych Ÿróde³ energii w Polsce do roku 2020.
Ekspertyza dla ministerstwa Gospodarki. Instytut Energii
Odnawialnej, Warszawa, 2007.

[5] Dach J.: Rynek biogazowni w Polsce - ocean i perspektywy.
Czysta Energia, 2010, 5: 38-42.

[6] Dach J., Zbytek Z., Pilarski K., Adamski M.: Badania
efektywnoœci wykorzystania odpadów z produkcji
biopaliw jako substratu w biogazowni. Technika Rolnicza
Ogrodnicza Leœna, 2009, nr 6: 7-9.

[7] Pilarski K., Pilarska A.: Parametry procesu kompo-
stowania. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leœna, 2009, nr 1:
16-17.

[8] Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu
rolniczego. Instytut Mineralnych Materia³ów Budo-
wlanych, Opole, 2007.

PERSPECTIVES AND PROBLEMS OF AGRICULTURAL BIOGAS PLANTS
DEVELOPMENT IN POLAND

Summary

Production and energy use of agricultural biogas is nowadays one of the most advantageous method of obtaining renewable
energy, which so far is not yet in common use in Poland. This technology is, however, widespread and used for years in countries
such as Denmark, Austria and Germany. Due to the high potential for obtaining biomass in Poland, production and energy use of
biogas is an opportunity to meet polish commitments to achieve 15% share of energy from renewable sources, in the total energy
mix by 2020. Investments in biogas plants and agricultural biogas plants, still meet many obstacles in Poland. There are typical
barriers also for other investments and, therefore, associated with legal, social circumstances and problems of financing.

: biogas plant, biogas, biomass, renewable energy, PolandKey words
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