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Streszczenie

Biogazownie stanowi¹ du¿¹ szansê dla rozwoju gmin na wielu p³aszczyznach. Pozwalaj¹ na wzrost dochodów zarówno mie-
szkañców, jak i gminy jako jednostki samorz¹dowej Bezpoœrednie korzyœci dla rolnictwa i obszarów wiejskich wynikaj¹ce z roz-
woju biogazowni rolniczych, to obok dywersyfikacji Ÿróde³ dochodów i nowych miejsc pracy, równie¿ stworzenie nowego rynku
zbytu dla lokalnej produkcji rolnej, czy efektywne i proœrodowiskowe zagospodarowanie produktów ubocznych oraz pozosta³oœci
z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spo¿ywczego. Inwestycja w budowê biogazowni redukuje wydatki gospodarstwa rolnego na
zakup energii elektrycznej/cieplnej, a uprawa biomasy do celów energetycznych umo¿liwia pe³ne wykorzystanie potencja³u ziemi
uprawnej. Pozosta³oœci pofermentacyjne, pochodz¹ce z dzia³alnoœci produkcyjnej biogazowni, wykorzystane s¹ jako nawóz
organiczny, powoduj¹c zmniejszenie wydatków gospodarstwa na zakup nawozów mineralnych. Przedstawiono najwa¿niejsze
ekonomiczne korzyœci produkcji biogazu rolniczego, zwi¹zane m.in. ze sprzeda¿¹ wytworzonej energii elektrycznej, uzyskanej
nadwy¿ki ciep³a procesowego czy utylizacj¹ odchodów zwierzêcych.
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WP£YW ROZWOJU BIOGAZOWNI W POLSCE NA
DYWERSYFIKACJÊ �RÓDE£ DOCHODÓW

W ROLNICTWIE

Wprowadzenie

Bezpoœrednie korzyœci dla rolnictwa, wynikaj¹ce z rozwoju
biogazowni rolniczych

Za jeden z najbardziej znacz¹cych objawów aktywnoœci
i przedsiêbiorczoœci rolników uznaje siê dywersyfikacjê Ÿróde³
dochodów gospodarstw rolnych. (od ³ac. diver-
sificare urozmaicaæ) oznacza „rozmieszczenie zakresu produ-
kcji i us³ug w przedsiêbiorstwie lub w danym regionie, czego
przes³ank¹ mo¿e byæ koniecznoœæ wykorzystania nadwy¿ek si³y
roboczej lub kapita³u, chêæ podniesienia rentownoœci przed-
siêbiorstw, wykorzystanie rezerw produkcyjnych, zasobów itp.”
[1] Odwo³uj¹c natomiast pojêcie do rolnictwa,
oznaczaæ bêdzie ono „ró¿nicowanie struktury rolniczej oraz
wykorzystanie zasobów ziemi, kapita³u i pracy w gospodar-
stwach….” [2]. Podstawow¹ przyczyn¹ poszukiwania Ÿróde³
dochodów w gospodarstwie rolnym i poza nim jest jego
ekonomiczne os³abienie [3]. W Polsce systematycznie dokonuje
siê proces ró¿nicowania dzia³alnoœci gospodarstw rolnych,
jednak w porównaniu z wiêkszoœci¹ krajów UE, wypada on
zdecydowanie niekorzystnie. Polskie rolnictwo nadal
charakteryzuje siê nisk¹ dochodowoœci¹ na tle rolnictwa
unijnego.

Wiele województw w Polsce zaczyna wyraŸnie dostrzegaæ
mo¿liwoœæ poprawy sytuacji dochodowej przez pe³niejsze
wykorzystywanie zasobów oraz podejmowanie dzia³alnoœci
nierolniczej. Dzia³alnoœæ nierolnicza wymaga zdecydowanie
wiêkszych nak³adów pracy i œrodków inwestycyjnych. Dotyczy
to w szczególnoœci wytwarzania energii odnawialnej, prze-
twórstwa produktów rolnych i agroturystyki. Faktem pozostaje
jednak, ¿e zdecydowana iloœæ gospodarstw rolnych, rozwijaj¹-
cych tego rodzaju dzia³alnoœci, mieœci siê w grupie silniejszej
pod wzglêdem ekonomicznym.

Przy poszukiwaniu rozwi¹zañ maj¹cych na celu aktywizacjê
gmin wiejskich oraz metod s³u¿¹cych ochronie œrodowiska,

Dywersyfikacja

dywersyfikacji

warto bli¿ej przyjrzeæ siê biogazowniom. S¹ to instalacje, które
wytwarzaj¹ energiê ciepln¹ i elektryczn¹ z biogazu powsta-
j¹cego w procesie fermentacji beztlenowej. Mog¹ byæ jej pod-
dane wszystkie substraty ulegaj¹ce biodegradacji. Budowane
w Polsce biogazownie rolnicze zazwyczaj dysponuj¹ moc¹
elektryczn¹ i ciepln¹ w przedziale od 0,5 MW do 2,0 MW. Wœród
najwa¿niejszych korzyœci dla rolnictwa, wyp³ywaj¹cych z roz-
woju biogazowni wymienia siê:

dywersyfikacjê Ÿróde³ dochodów rolniczych bior¹c pod
uwagê, ¿e ceny energii nie podlegaj¹ tak drastycznym
wahaniom, jak ma to miejsce w przypadku cen p³odów
rolnych, biogaz mo¿e stanowiæ Ÿród³o sta³ych dochodów
w rolnictwie;
utworzenie nowego rynku zbytu dla lokalnej produkcji
rolnej;
zapobieganie nadprodukcji ¿ywnoœci na rynku;
efektywne i pro-œrodowiskowe zagospodarowanie produk-
tów ubocznych oraz pozosta³oœci z rolnictwa i przetwórstwa
rolno-spo¿ywczego;
potrzebê uprawy biomasy do celów energetycznych, która
umo¿liwia pe³ne wykorzystanie potencja³u ziemi uprawnej;
zmniejszenie wydatków gospodarstwa rolnego na zakup
energii elektrycznej/cieplnej (samowystarczalnoœæ energe-
tyczna gospodarstwa);
mo¿liwoœæ wykorzystania pozosta³oœci pofermentacyjnych
jako nawozu organicznego (zmniejszenie wydatków
gospodarstwa na zakup nawozów mineralnych);
wk³ad w zrównowa¿ony rozwój rolnictwa i obszarów
wiejskich (wsparcie realizacji strategicznych celów
politycznych Unii Europejskiej) [4].

Fermentacja beztlenowa jest coraz bardziej znan¹ na rynku
technologi¹, która pozwala na efektywne zagospodarowanie
odchodów zwierzêcych, biomasy roœlinnej lub organicznych
odpadów do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej i umo-
¿liwia uzyskanie naturalnego nawozu, przeznaczonego do
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zasilania upraw roœlinnych. Wytworzony biogaz, który zawiera
od 55 do 65% metanu, po oczyszczeniu z siarkowodoru, py³ów
i wilgoci najczêœciej bywa wykorzystany do produkcji energii
elektrycznej oraz ciep³a. Z kolei przefermentowany materia³
w postaci p³ynnej lub o konsystencji obornika jest wysokiej
jakoœci wielosk³adnikowym nawozem. Inwestycje biogazowe s¹
efektywnymi zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie, zale¿-
nie od skali, wykorzystania ciep³a oraz substratów. Nawet inwe-
stycja biogazowa, prowadzona na ma³¹ skalê, tj. zagospoda-
rowuj¹ca jedynie najbardziej dostêpn¹ biomasê oraz zaopatru-
j¹ca w energiê inwestora i jego najbli¿sze s¹siedztwo, mo¿e byæ
rentown¹, zw³aszcza w przypadku pozyskania dotacji na inwe-
stycjê. Podstawow¹ grup¹ inwestorów zainteresowanych
budow¹ instalacji biogazowych s¹ rolnicy, posiadaj¹cy natu-
ralny substrat dla biogazowni oraz firmy z bran¿y rolno-
spo¿ywczej. Budowa biogazowni rolniczych w oparciu o dzia³a-
nie gospodarstw rolnych powinna spotykaæ siê z du¿¹ przy-
chylnoœci¹ w³adz lokalnych. Bior¹c pod uwagê mo¿liwoœæ
rozwoju wsi, stworzenia nowych miejsc pracy, a tak¿e moder-
nizacji i wzrostu dochodowoœci gospodarstw rolnych, wspó³-
praca miêdzy rolnikami a samorz¹dowcami powinna w tym
zakresie przebiegaæ poprawnie.

Budowa biogazowni jest Ÿród³em wielu korzyœci dla samej
gminy, na której jest zlokalizowana. Wp³ywy do gminnej kasy
z tytu³u podatku od nieruchomoœci dla obiektu o mocy 1 MW
przekraczaj¹ 100 tys. z³ rocznie. Ze wzglêdu na fakt, ¿e
biogazownia potrzebuje sta³ych dostaw substratów, mo¿liwa jest
d³ugofalowa aktywizacja sektora rolniczego. Jej powstanie
wp³ywa na wzrost zagospodarowania nieu¿ytków lub na wyko-
rzystanie nadwy¿ek produkcji rolnej. Dziêki temu, ¿e dostawy
substratów s¹ d³ugoterminowe, jest to bezpieczna i perspe-
ktywiczna forma wspó³pracy dla rolników, która zapewnia sta³e,
gwarantowane dochody. Do innych korzyœci niesionych na rzecz
gminy i wynikaj¹cych z funkcjonowania biogazowni zaliczyæ
mo¿na tak¿e wzrost zatrudnienia w sposób bezpoœredni oraz
poœredni, nawet dla kilkudziesiêciu osób.

Szacuj¹c korzyœci ekonomiczne, nale¿y równie¿ pamiêtaæ
o innych, trudniej wymiernych korzyœciach maj¹cych charakter
niematerialny, przez co poœrednio mog¹ przek³adaæ siê na
ekonomikê dzia³alnoœci. Nale¿¹ do nich m.in.:

zwiêkszenie atrakcyjnoœci inwestycyjnej regionu, co mo¿e
zaowocowaæ pojawieniem siê w pobli¿u biogazowni prze-
mys³u, który mo¿e byæ zainteresowany wykorzystaniem
ciep³a z instalacji lub dostaw substratów do biogazowni,
zwiêkszenie bezpieczeñstwa zapewnienia dostaw paliw
i energii oraz nawozów,
promocja firmy jako przyjaznej œrodowisku.

Rolnictwo energetyczne stanowi ciekawe rozwi¹zanie,
z jednej strony zapewniaj¹c dywersyfikacjê przychodów, z dru-
giej - w³asne bezpieczeñstwo energetyczne, przy stale rosn¹cych
cenach noœników energii. Posiadanie w³asnych zasobów
¿ywnoœci i Ÿród³a energii, dwóch najwa¿niejszych potrzeb
wspó³czesnego cz³owieka, jest bowiem oznak¹ prawdziwej
niezale¿noœci i bezpieczeñstwa.

Biogazownia z pewnoœci¹ jest stabilnym i pewnym Ÿród³em
energii cieplnej oraz elektrycznej, która jest wytwarzana w try-
bie ci¹g³ym, przez 90% czasu w ci¹gu roku. Ten rodzaj
elektrociep³owni cechuje siê szerokim spektrum pozytywnych
oddzia³ywañ na otoczenie zarówno przyrodnicze, jak i spo-
³eczno - gospodarcze. Zarówno iloœæ jak i parametry

Wp³yw budowy biogazowni na dochody gminy

ieplna i elektryczna energia „zielona” potencjalnym
Ÿród³em dochodów
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wytworzonej energii s¹ utrzymywane na sta³ym poziomie,
dziêki czemu zwiêksza siê bezpieczeñstwo energetyczne
regionu.

Wyprodukowana energia elektryczna jest zazwyczaj sprze-
dawana operatorowi energetycznemu. Istnieje jednak ewen-
tualnoœæ dostarczania jej bezpoœrednio do pobliskich odbiorców.
Ponadto biogazownia mo¿e wspó³pracowaæ z lokalnymi sie-
ciami cieplnymi i dostarczaæ tani¹ energiê do celów grzewczych
dla budynków u¿ytecznoœci publicznej, domów lub bloków
mieszkalnych. Jest ona dostêpna pod postaci¹ gor¹cej wody
o temp. oko³o 90°C. Szacuje siê, ¿e ciep³o wyprodukowane
przez biogazowniê o mocy 1 MW jest w stanie zaspokoiæ
w 100% zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. oko³o 200 domów
jednorodzinnych. Jego odbiorcami mog¹ byæ ponadto zak³ady
przemys³owe, hodowle zwierz¹t, suszarnie oraz wszelkie
obiekty, które cechuj¹ siê zapotrzebowaniem na ciep³o. Naj-
pe³niejsze wykorzystanie energii cieplnej ma miejsce w sytuacji,
gdy jej odbiorcy znajduj¹ siê w niedalekim s¹siedztwie bio-
gazowni, tj. do 1,5 km. Biogazownia mo¿e wiêc pe³niæ rolê
lokalnego, ekologicznego Ÿród³a pr¹du i ciep³a, które w znacz-
nym stopniu uniezale¿ni¹ odbiorców od stale rosn¹cych cen
noœników energii [5].

Inn¹ z mo¿liwoœci urozmaicenia Ÿróde³ dochodów gospo-
darstwa rolniczego, prowadz¹cego biogazowniê jest utylizacja
odchodów zwierzêcych. Potencja³ biogazu z odchodów zwie-
rzêcych w Polsce wynosi 3310 mln m . W praktyce jednak insta-
lacje do pozyskania biogazu maj¹ szanse powstaæ tylko w du-
¿ych gospodarstwach hodowlanych lub wielkoobszarowych.
W Polsce wymagania te spe³nia jedynie 4 tys. gospodarstw.

Proces fermentacji beztlenowej ogranicza siê uci¹¿liwoœæ
zapachow¹ gnojowicy o ok. 80-90%, co jest czynnikiem istot-
nym dla funkcjonowania lokalnej spo³ecznoœci.
Z kolei poferment, który jest produktem ubocznym tego procesu,
mo¿e byæ wykorzystywany jako pe³nowartoœciowy nawóz, pod
warunkiem jednak, ¿e bêdzie on racjonalnie zagospodarowany
[6].

Gnojowica poddana procesowi fermentacji beztlenowej jest
znacznie lepszym nawozem ni¿ gnojowica nieprzefermen-
towana, ze wzglêdu na brak nasion chwastów, p³ynn¹
konsystencjê oraz zwiêkszon¹ zawartoœæ dobrze przyswajalnego
dla roœlin azotu amonowego. Przefermentowana gnojowica ma
ni¿sz¹ zawartoœæ suchej masy ni¿ nieprzefermentowana,
natomiast zawartoœæ azotu amonowego jest oko³o 20% wy¿sza
w przefermentowanej gnojowicy, ni¿ w zwyk³ej gnojowicy
bydlêcej. Procesowi fermentacji towarzyszy tak¿e redukcja
iloœci siarki, poniewa¿ jej czêœæ przekszta³ca siê w siarkowodór
gazowy, opuszczaj¹c w ten sposób masê pofermentacyjn¹.
Poferment cechuje siê zatem minimaln¹ emisj¹ uci¹¿liwych
woni i powinien byæ zastosowany na polach po³o¿onych w naj-
bli¿szym s¹siedztwie biogazowni. Jak wynika z analiz przyrost
plonu kukurydzy po zastosowaniu nowego nawozu jest porów-
nywalny z plonami uzyskanymi po nawo¿eniu wapnem [7].

Powstanie biogazowni otwiera nowe mo¿liwoœci równie¿
dla lokalnych zak³adów przetwórstwa spo¿ywczego. Korzyœci
wynikaj¹ z mo¿liwoœci przeprowadzenia obowi¹zkowej
utylizacji odpadów w sposób bezpieczny i na atrakcyjnych
warunkach, miêdzy innymi przez wzgl¹d na niskie koszty
transportu oraz samej utylizacji.

W obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych przedsta-
wione bezpoœrednie Ÿród³a nie s¹ w stanie pokryæ wszystkich
kosztów budowy i funkcjonowania biogazowni. Dlatego te¿
wœród Ÿróde³ przychodów, inwestuj¹cy w instalacje do produkcji
biogazu mog¹ uwzglêdniæ dodatkowe dochody, wynikaj¹ce

Wykorzystanie odchodów zwierzêcych jako Ÿród³a
dochodów
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z systemu wsparcia, przek³adaj¹ce siê na koszty zewnêtrzne oraz
przyjête priorytety rozwoju spo³eczno-gospodarczego. W obo-
wi¹zuj¹cym systemie wsparcia, najbardziej znacz¹cym i korzy-
stnym jest obecnie system zobowi¹zañ iloœciowych oraz
œwiadectw pochodzenia, który umo¿liwia uzyskanie wy¿szej
ceny za wyprodukowan¹ jednostkê energii elektrycznej, ni¿
wynika³oby to z relacji rynkowych. Podstawê prawn¹ dla
systemu obrotu energi¹ ze Ÿróde³ odnawialnych, w tym biogazu,
stanowi Ustawa - prawo energetyczne oraz rozporz¹dzenia
wykonawcze do tej ustawy. Ustawa ta reguluje m.in. zasady
sprzeda¿y energii wytworzonej przez przedsiêbiorstwa
energetyczne wykorzystuj¹ce OZE oraz wydawanie i obrót
„œwiadectwami pochodzenia” (zielonymi certyfikatami),
wydawanymi dla energii uzyskanej z Ÿróde³ odnawialnych [8].

Podsumowuj¹c, biogazownie stanowi¹ du¿¹ szansê dla
rozwoju gmin na wielu p³aszczyznach. S¹ bodŸcem do rozwoju
rolnictwa i pozwalaj¹ na wzrost dochodów zarówno mieszkañ-
ców, jak i gminy jako jednostki samorz¹dowej. Zwiêkszaj¹
bezpieczeñstwo energetyczne gminy oraz u³atwiaj¹ zagospo-
darowanie produkowanych na jej terenie odpadów. Jako Ÿród³o
odnawialne wpisuj¹ siê w obecnie prowadzon¹ krajow¹ i euro-
pejsk¹ politykê proekologiczn¹. Zasoby i charakter przestrzeni
rolniczej w Polsce stanowi¹ istotny potencja³ dla produkcji
energii z biomasy, stwarzaj¹c mo¿liwoœæ w³¹czenia rolników
w aktywne uczestnictwo w innych sektorach krajowej
gospodarki. Dlatego te¿ wa¿ne jest, aby polityka energetyczna
kszta³towa³a siê w kierunku silniejszego wspierania rozwoju
inwestycji biogazowych.

W Polsce nale¿y d¹¿yæ do rozwoju dwóch modeli bio-
gazowni rolniczych: biogazowni scentralizowanych, opartych
na partnerstwie publiczno-prywatnym (rolnicy, grupy
producenckie, gminy, zak³ady przemys³u spo¿ywczego,
dostawcy technologii i inne) oraz w biogazowni indywidualnych
(wykorzystuj¹cych w³asny surowiec i produkuj¹cych g³ównie

na potrzeby w³asne). Taki uk³ad zapewni poszerzenie Ÿróde³
dochodów w wielu wspó³dzia³aj¹cych jednostkach. Obiecuj¹ce
perspektywy rozwoju biogazu jako znacznego potencja³u ene-
rgetycznego polskiego rolnictwa, przemawiaj¹ za s³usznoœci¹
podjêcia wysi³ku.
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THE INFLUENCE OF BIOGAS PLANTS DEVELOPMENT ON THE INCOME SOURCE

DIVERSIFICATION IN AGRICULTURE IN POLAND

Summary

Direct benefits of biogas plants development for agriculture and rural areas consist not only in income source diversification and new
jobs, but also in creation of a new market for local agriculture production, effective pro-environment by-products and leftovers from
agriculture and agri-food production utilization. Investment in the construction of biogas plant undoubtedly reduces farm expenses
related to energy costs, and cultivation of biomass for energy purposes allows to use full potential of the land. Fermentation leftovers
from biogas plant manufacturing can be used as organic fertilizer so that expenses on fertilizers purchasing are reduced. This article
presents the main economic benefits of agricultural biogas production related to the sale of electricity generated, the obtained excess
of process heat or the utilization of animal excrements.

: diversification, biogas plant, profitability,Key words utilization of animal excrements

Pracê zrealizowano w ramach grantu badawczego NCN nr N N313 432539: „Ocena wartoœci nawozowej i wp³ywu na glebê pulpy
pofermentacyjnej powsta³ej w procesie wytwarzania biogazu z wykorzystaniem ró¿nych substratów organicznych”.

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 1/201412


