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Biogazownie jako element gospodarki o obiegu zamkniętym 



Agenda prezentacji 

• Wprowadzenie – poznajmy możliwości biogazu 

• Rynek biogazu 

• Uwarunkowania rozwoju biogazowni w Polsce  

• Samowystarczalna energetycznie gmina 

• Biogazownia – pierwszy krok w tym kierunku 

• Klaster energii 

• Podsumowanie i dyskusja 



WPROWADZENIE  
- poznajmy biogaz 



biogaz 

przemysł lub  
odbiorcy indywidualni 

Dlaczego biogaz? 

biomasa 
(masa organiczna) 

biogaz 

biopłyny 

energia użytkowa 
elektryczna 

ciepło / chłód 
paliwa transportowe 

1. Możliwość zasilania każdego sektora energetycznego.  

tylko 
rolniczy 



Dlaczego biogaz? 

2. Utylizacja odpadów organicznych.  

Redukcja odorów  
Względna koncentracja (%)  

w czasie retencji (dni)  



woda 

sucha  
masa 

składniki 
mineralne 
N, P, K, ... 

związki organiczne 
C-O-H-N.... 

Dlaczego biogaz? 

3. Produkcja nawozów organicznych z masy pofermentacyjnej.  



10  
mld m3 

2  
mld m3 

4,5  
mld m3 

5 
mld m3 

Konsumpcja roczna gazu ziemnego: ok. 16,5 mld m3 

(przemysł, odbiorcy indywidualni, elektrownie) 

Dlaczego biogaz? 

4. Zwiększa bezpieczeństwo energetyczne m.in. jako substytut gazu 
ziemnego.  



RYNEK BIOGAZU 



Rynek biogazowni w Polsce i scenariusz rozwoju 

koniec 
2017 r. 

2020+ r. 

• Biogaz wysypiskowy: ok. 98 szt. (60 MW) 
• Biogaz z osadów ściekowych: ok.  99 szt. (50 MW) 
• Biogaz rolniczy: ok. 92 szt. (103 MW) 
• Biogaz „mieszany”: 3 szt. (ok. 3 MW) 

 
• 0,35 mld m3 rocznie biogazu 
• 0,19 mld m3 roczny ekwiwalent gazu ziemnego 

2000+ szt. 
2000+ MWel. 

 
 
 

7,7 mld m3 rocznie biogazu 
4 mld m3 roczny ekwiwalent gazu ziemnego 

ekwiwalent 25% aktualnego krajowego 
zapotrzebowania na gaz ziemny 

 

• . 
• . 

Rozwój (tylko) 2 tys. biogazowni w Polsce może wprowadzić do krajowej gospodarki 140 mld zł.  

Biogaz zawiera średnio ok. 55% metanu. Gaz ziemny ok. 98%. 

• . 
• . 
• . 



biogaz 
rolniczy 

przemysł 
odbiorcy indywidualni 

92 instalacji* 

0 instalacji 

0 instalacji 

*) Możliwość migracji do systemu aukcyjnego 
**) Zapowiadają wprowadzenie specjalnych aukcji dla kogeneracji 

Wykorzystanie biogazu rolniczego z instalacji istniejących 

Biogaz rolniczy wykorzystany jest w głównej mierze do wytwarzania energii elektrycznej (i ciepła). 



UWARUNKOWANIA ROZWOJU BIOGAZOWNI  
W POLSCE 



Koncepcja 

Od czego zacząć? 



Wybór lokalizacji z priorytetem pod względem: 
• Pod względem dostępności substratu / klasyfikacja rodzaju biogazu 
• Pod względem możliwości zagospodarowania masy płynnej nawozowo 
 
oraz: 

 
• Możliwości przyłączenia do sieci, 
• Uwarunkowań środowiskowych, w tym adaptacji dla inwestycji wśród społeczności, 
• Warunków geotechnicznych posadowienia budowli, 
• Dostęp do drogi, 
• i wiele innych. 

Rekomendacja: 
Wykonać biznes plan (studium wykonalności) z uproszczoną analizą finansową przedsięwzięcia  

Od czego zacząć? – 1. wybór lokalizacji 



biogaz – gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów 
zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;  
Każdy rodzaj biogazu jest odnawialnym źródłem energii 
 
biogaz rolniczy – gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej  
• surowców rolniczych,  
• produktów ubocznych rolnictwa,  
• płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych,  
• produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów 

pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej,  
• lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub 

leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni 
ścieków oraz składowisk odpadów; 

Od czego zacząć? – 2. Dobór substratów – klasyfikacja biogazu 



Od czego zacząć? – 3. Wybór „technologii” 

Magazynowanie: pryzma, silos, zbiornik wstępny, spotowa kontraktacja 
Wstępna obróbka: higienizacja, rozdrabnianie 
Podawanie: dozowniki, pompy 
Procesy fermentacji: łącznie, hydroliza odrębnie 
Mieszanie: mieszadła centralne, skośne, zatapialne, mieszanie obiegiem, recyrkulacja 
Kondycjonowanie biogazu: biologicznie, ruda żelaza, filtry 
Energetyczne zagospodarowanie biogazu: CHP, wtłaczanie do sieci gazowej 
 



Od czego zacząć? – 4. Biznes plan – studium wykonalności. Finansowanie 



1. Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

2. Rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

Biogazownie rolnicze do 0,5 MW nie kwalifikują się do żadnej z grup. 
Pozostałe kwalifikują się do drugiej kategorii – wymagana decyzja środowiskowa   

Od czego zacząć? – 5. Zainicjowanie procedur administracyjnych 



rozwój deweloperski budowa eksploatacja 
• wybór miejsca lokalizacji 

• studium wykonalności 

• decyzja środowiskowa 

• decyzja lokalizacyjna  
(WZ / MPZP) 

• warunki przyłączenia do sieci 

• projekt budowlany 

• pozwolenie na budowę 

• zakup działki 

• montaż finansowy 

• projekty wykonawcze 

• wybór wykonawców 

• wybór dostawców 

• budowa z nadzorem 

• dostawa i montaż urządzeń 

• rozruch technologiczny 

• odbiory 

• pozwolenie na użytkowanie 

• dozór i obsługa 

• serwis i konserwacja urządzeń i obiektów 

• logistyka i dostawa biomasy  

• logistyka i odbiór masy nawozowej 

• dostawa i montaż części zamiennych 
i eksploatacyjnych 

• sprawozdawczość 

• sprzedaż  energii 

• modernizacja / rozbudowa 

1,5 roku 1 rok 15-30 lat 

repower  
lub utylizacja 

ok. 0,5 mln. zł 
ok. 100% rynek PL 

ok. 16 mln. zł 
ok. 70%+ rynek PL  

ok. (15-30) × 2,7 mln. zł 
ok. 95%+ rynek PL  

A potem.. Proces rozwoju i życia biogazowni rolniczej 

/ MW 

Ale: system wsparcia tylko na 15 lat !!! 



Gmina  
samowystarczalna energetycznie? 

 
 

Biogazownia – pierwszy krok do samowystarczalności 
Gminy? 



Dostępne technologie 

Stosowanie technologii silnie zależne będzie od rynku popytowego i może być 

sklasyfikowane w oparciu o następujące kategorie: 

 

 dom jednorodzinny (dom pasywny, kolektor słoneczny, pompa ciepła, ogniwo 

słoneczne, mikrowiatrak, systemy sterowania podażą i popytem energii DSM/DSR, 

samochód elektryczny), 

 gospodarstwo rolne (biogazownia, ogniwo słoneczne, pompa ciepła, mikrowiatrak, 

systemy sterowania podażą i popytem energii DSM/DSR, ciągnik elektryczny lub 

zasilany CNG) 

 przedsiębiorstwo sektora rolno-spożywczego (biogazownia, ogniwo słoneczne, 

wiatrak, systemy sterowania podażą i popytem energii DSM/DSR, źródła 

poligeneracyjne) 

 gmina – klaster (ogniwa słoneczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, biogazownie, 

poligeneracyjne źródła, elektrownie wodne, spalarnie odpadów, systemy sterowania 

podażą i popytem energii DSM/DSR, smart grid do ładowania samochodów 

elektrycznych, magazyny energii). 

Jako uzupełnienie dla tej technologii konieczny jest rozwój mało i średnio skalowej rozproszonej energetyki 

gazowej, ukierunkowanej na produkcję energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. 



Energetyka prosumencka 

W generalnym ujęciu prosument to jednocześnie wytwórca i konsument energii, niezależnie 

od tego czy jest nim osoba, instytucja czy przedsiębiorstwo, przy czym przez konsumpcję 

rozumie się zużycie na własne potrzeby, szczególnie potrzeby niezwiązane z wytwarzaniem 

energii. W rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

rola prosumenta została trochę zawężona: 

 

 tylko do energii elektrycznej i wytwarzanej w odnawialnym źródle energii, 

 tylko dla instalacji będących mikroinstalacjami (o mocy zainstalowanej do 40 kW), 

 tylko dla mikroinstalacji, które przyłączone są do sieci, 

 tylko dla odbiorców końcowych (osób, instytucji, przedsiębiorców) zużywających, energię 

na potrzeby własne niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą, 

 tylko do osób, instytucji, przedsiębiorców, którzy dokonują zakupu energii elektrycznej w 

oparciu o umowę kompleksową. 



Energetyka prosumencka 

Biorąc pod uwagę ustawową definicję, prosumentem w rozumieniu ustawy nie jest:  

 

• odbiorca końcowy, który zmienił sprzedawcę energii korzystając z zasady TPA, 

• przedsiębiorca, który zasila z mikroinstalacji np. fotowoltaicznej odbiory swojego zakładu, w 

którym prowadzi działalność gospodarczą, 

• rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą w obszarze produkcji rolnej i który z 

mikroinstalacji np. fotowoltaicznej zasila system do nawadniania pól uprawnych,   

• przedsiębiorca, który w swoim domu zasilanym z mikroinstalacji np. fotowoltaicznej 

prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, 

• osoba, instytucja, firma, zasilająca odbiory podłączone w wydzielonym obwodzie 

elektrycznym zasilanym mikroinstalacją np. fotowoltaiczną (tzw. praca wyspowa). 



biogaz 

przemysł lub  
odbiorcy indywidualni 

Biogazownia: pierwszy krok do samowystarczalności? 

biomasa 
(masa organiczna) 

biogaz 

energia użytkowa 
elektryczna 

ciepło / chłód 
paliwa transportowe 

tylko 
rolniczy 



System elektroenergetyczny 

 
 

źródła rozproszone  

magazyny energii 
 
 

odbiorca dystrybucja przesyłanie produkcja źródło 

odbiorca dystrybucja przesyłanie produkcja źródło 



Liczba godzin w roku: 8.760 h 

Czas pracy agregatu prądotwórczego rocznie: ok. 8.300 h 

Czas pracy agregatu prądotwórczego średniorocznie pełną mocą: ok. 8.000 h 

Czas produkcji biogazu w biogazowni rocznie: 8.760 h (magazynowanie) 

Dlaczego biogaz? 

Swoisty magazyn energii: bilansowanie systemu.  



Klaster – dla samowystarczalności energetycznej wiejskiej gminy 

Energia elektryczna zużywana na obszarach wiejskich przez mieszkańców i rolnictwo 

reprezentuje ok. 15% energii konsumowanej w kraju, co przekłada się na wolumen ok. 

20.000 GWh rocznie. Na obszarach wiejskich znajduje się  2.176 gmin (stan na 1 

stycznia 2017 r.), w tym 1.517 gmin wiejskich oraz 659 gmin wiejsko-miejskich. 

Przeciętne roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną gminy wynosi ok. 9 GWh, a 

po uwzględnieniu potrzeb lokalnych przedsiębiorców oraz potrzeb własnych 

infrastruktury gminnej wynosi 18 GWh.  

 

Biorąc pod uwagę maksymalny ustawowy zasięg działania klastra można wyprowadzić, 

że łączne zużycie energii elektrycznej odbiorców klastra (5 gmin) kształtuje się poziomie 

90.000 MWh rocznie.  



Klaster w 5 gminach wiejskich (projekcja) 

Można pokusić się na wykreowanie modelowego klastra dla samowystarczalności 

obszaru 5 statystycznych gmin pod względem podaży i popytu na energię elektryczną 

(przy założeniu pracy wyspowej – bez bilansowania zasobami krajowej sieci 

elektroenergetycznej): 

 instalacje fotowoltaiczne zintegrowane z dachami domów jednorodzinnych lub 

budynków gospodarczych prosumenckie o łącznej mocy zainstalowanej w tzw. peak na 

poziomie 5.400 MWp (5 gmin x 20% domów x 1.500 domów w gminie po 12 modułów 

o mocy 300 W każdy), 

 instalacje fotowoltaiczne naziemne o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 3 MWp 

(jedna instalacja w każdej gminie o mocy 500-1000 kWp każda), 

 biogazownie rolnicze o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 5 MW+ (jedna 

biogazownia rolnicza o mocy 1 MW+ w każdej gminie), 

 elektrownie wiatrowe dedykowane obszarom z niskim poziomem prędkości wiatrów o 

łącznej mocy zainstalowanej 15 MW (jedna turbina o mocy 3 MW w każdej gminie), 

 małe źródło kogeneracyjne gazowe o mocy 2,5 MW (jedno źródło w klastrze), 

magazyny energii inne niż magazyny źródeł bilansujących i inne źródła energii (bez 

określenia mocy i zdolności produkcyjnych i magazynowych). 



Zdolności produkcyjne projektowanego klastra 

Zdolność rocznej produkcji energii elektrycznej w w/w modelu mogłaby wyglądać 
następująco: 

• PV: 8.000 MWh, 
• Biogaz:  40.000 MWh, 
• Wiatr: 39.000 MWh, 
• Gaz: 20.000 MWh. 

 
Łączny potencjał techniczny produkcji energii elektrycznej może w powyższym klastrze 
wynosić rocznie ok. 107.000 MWh (ok. 20% nadwyżki w stosunku do potrzeb).  
 
 

Rolę bilansującą mogłyby stanowić jednostka kogeneracji opalana gazem lub 
biogazownie rolnicze (także pracujące w kogeneracji). W przypadku tych 
ostatnich wiodącą rolę w bilansowaniu mogłyby stanowić magazyny biogazu 
stanowiące integralną część standardowego wyposażenia biogazowni 
rolniczej i umożliwiające przechowanie energii chemicznej biogazu przez okres 
kilku godzin.  



PODSUMOWANIE 



Nowela.. (ustawy o OZE) 

• Potrzeba jej wprowadzenia wynika z Dyrektywy 2009/WE/28 z 23.04.2009 r.  
Ma usprawnić działania na rzecz rozwoju OZE by w roku 2020 osiągnąć cele. 

 
• Polska winna ją wdrożyć ustawą z rozporządzeniami do 5.12.2010 r. 

 
• Pierwszy projekt ustawy opublikowano 22.12.2011 r. 

 
• Po kilkunastu wersjach (>10) uchwalono ustawę 20.02.2015 r. 

 
• Zanim ustawa weszła w życie została znowelizowana z odroczeniem jej wejścia w życie 

o pół roku do 30.06.2016 r. i później nowelizowana kilka razy. 
 

• W marcu 2018 zamieszczono na stronach RCL nowy projekt noweli ustawy. 
 

(...) 
 
Rozwój OZE silnie zależny od polityki Państwa i stanowionych przepisów, które ciągle 
zmieniane nie dają szansy na podejmowanie decyzji inwestycyjnych, nie mówiąc o 
budowaniu strategii biznesowych rozwoju rozproszonej energetyki opartej o obiegu 
zamkniętym. Oby niezwłocznie stan zamrożenia rozwoju projektów biogazowych i 
innych OZE zakończył się. 



Budujmy własne źródła rozproszone  
i zasoby odnawialne. 

 

> 40.000 MW 

> 40.000 MW 

W OZE inwestują także inne kraje UE a także wszystkie 
inne wiodące światowe gospodarki jak Chiny, Indie, 
Brazylia.  

„tańsza” energia na 
wspólnym rynku 
energetycznym ?! 

To jest klucz do : 
• budowy bezpieczeństwa energetycznego 
• uniezależniania się od importu paliw i energii 

• tańszej energii w przyszłości dostępnej 
 do przedsiębiorców  
  i społeczeństwa 

 

Jeżeli nie rozwiniemy własnych źródeł, zmuszeni będziemy konsumować „tańszą” energię z im portu ! 

> 7.000 MW 

Podsumowanie 



Polecam.. 

http://ksow.pl/uploads/tx_library/files/Energia.pdf 



Grupa Kapitałowa CEDROB 

Dziękuję za uwagę! 

 

DYSKUSJA 

Michał Ćwil, Gobarto S.A. 
Wrocław, 23 maja 2018 r. 


