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Do chwili obecnej sektor biometanu nie miał szans na praktyczne zaistnienie
w Polsce. Przedmiotowy stan należy szybko zmienić. Nie jest to jednak możliwe bez
systemowego podejścia do wyzwań, z jakimi branża musi się zmierzyć, aby miała
możliwość realnego uczestnictwa w procesach ekonomicznych oraz dekarbonizacyjnych. Biometan łączy efektywnie bowiem jedno z drugim – jesteśmy w stanie

GENEZA I CELE
POWSTANIA
BIAŁEJ KSIĘGI

zmieniać naszą rzeczywistość gospodarczą jednocześnie wychodząc naprzeciw
coraz silniejszym wyzwaniom środowiskowym. Polska ma jeden z największych
potencjałów w Europie w zakresie produkcji biogazu i biometanu. Jego efektywne wykorzystanie przyczyni się wprost do zwiększenia konkurencyjności rolnictwa i aktywizacji obszarów wiejskich, co jest i powinno być celem politycznym
samym w sobie. Natomiast sprostanie wyzwaniom klimatycznym i redukcja emisji
gazów cieplarnianych to jeden z kluczowych elementów determinujących naszą
przyszłość, co nie wynika niestety jedynie z kolejnych zobowiązań unijnych w tym
zakresie – choć i o nich nie możemy zapominać ani traktować jedynie jako niewygodne obligo.
Łącząc w sobie tak wiele ważnych elementów, sektor biogazu wymaga opracowania kompleksowej oferty, która pozwoli na uwolnienie wciąż drzemiących w kraju
możliwości. Biała Księga Biometanu jest oddolną odpowiedzią na dotychczasowy
brak strategicznego dokumentu, który będzie długookresowym drogowskazem
do działania tak dla administracji, ale także klarowną ścieżką dla inwestorów
w „biometanownie”.
Biała Księga Biometanu, którą oddajemy niniejszym w Państwa ręce, jest również
swoistego rodzaju manifestem Koalicji Na Rzecz Biometanu – inicjatywy branżowego porozumienia organizacji i instytucji, które aktywnie stawiają na rozwój tego
rodzaju energii odnawialnej w Polsce. W tym kontekście serdecznie zapraszamy do
współpracy i aktywnego dialogu na temat przyszłości sektora biometanu wszystkie
te podmioty, które podobnie jak niżej podpisani wierzą, że biometan to nasza szansa, którą po prostu musimy wykorzystać.
Unia Producentów

Krajowa Izba

Instytut Nafty i Gazu

i Pracodawców Przemysłu

Biopaliw

– Państwowy Instytut

Biogazowego

Badawczy
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A.
KLUCZOWE
WNIOSKI
I REKOMENDACJE
•	Potencjał sektora biogazowego oraz unijne otoczenie regulacyjne wskazuje,
że sektor biogazu może pełnić istotną rolę w polskim miksie energetycznym.

1.
Rola biogazu w polskiej
gospodarce

Tymczasem potencjał ten, w obecnych uwarunkowaniach legislacyjnych, a za
nimi gospodarczych, nie jest w wystarczającym stopniu doceniany i wykorzystywany.
•	Należy zauważyć i odpowiednio docenić pozytywny wpływ na polską gospodarkę, jaki może wywołać sektor biogazu. Kwestia ta jest nie do przecenienia
w obecnych uwarunkowaniach bezprecedensowego kryzysu zapoczątkowanego pandemią wirusa SARS-CoV-2. W ocenie autorów niniejszego opracowania w chwili obecnej jeszcze większy nacisk należy kłaść na te wszystkie
inicjatywy, które wzmocnią lokalną przedsiębiorczość i dadzą impuls do rozwoju oddolnych inicjatyw energetycznych, które będą aktywizowały lokalne
społeczności.
•	Ponad kwestie środowiskowe wśród korzyści, jakie niesie za sobą branża
biogazowa, wymienić w szczególności należy kwestie ekonomiczne m.in.:
dywersyfikację przychodów gospodarstw rolnych, szeroki rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich obejmujący m.in. towarzyszące usługi
zewnętrzne konieczne do zapewnienia funkcjonowania instalacji czy ograniczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów z przemysłu
rolno-spożywczego.
•	Obecna liczba biogazowni w Polsce ma charakter marginalny (8 biogazowni
w przeliczeniu 1 mln mieszkańców w porównaniu np. z Czechami, w których
ta liczba wynosi 54). Tak nieznaczne wykorzystanie technologii biogazowej
w polskim systemie energetycznym wynika w znacznej mierze z istnienia
barier regulacyjno-prawnych, które bądź to utrudniają wykorzystywanie nie-
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których dostępnych rozwiązań technologicznych, bądź też obniżają ekonomiczną atrakcyjność inwestycji w zakresie rozwoju instalacji biogazowych.
W kontekście produkcji biometanu, o którym szczególnie traktuje niniejszy
dokument, sytuacja jest jeszcze trudniejsza, o czym dobitnie świadczy obecny stan rozwojowy branży.
•	W kontekście powyższego proponuje się wprowadzenie przepisów zobowiązujących Radę Ministrów do przygotowania ramowego dokumentu strategicznego w zakresie rozwoju produkcji biogazu i biometanu oraz jego regularnej
aktualizacji.

2.
System wsparcia
dla biogazowni
i biometanowni

•	Proponuje się wprowadzenie do Ustawy OZE regulacji umożliwiających instalacjom produkującym biometan i wprowadzającym go do sieci gazowych
uczestnictwo w systemach FiT i FiP (po przeliczeniu ilości wprowadzonego
do sieci biometanu na ekwiwalent w postaci energii elektrycznej).
•	Jako uzupełnienie powyższego systemu wsparcia, wymaga rozważenia wprowadzenie do przepisów Ustawy OZE regulacji, zgodnie z którą biometan wprowadzany do sieci podlegałby obowiązkowemu zakupowi przez sprzedawcę
zobowiązanego przez cały okres wsparcia (w horyzoncie 15 letnim).
•	System wsparcia powinien również brać pod uwagę alternatywne technologie transportu biometanu do odbiorców (jak np. transport tzw. butlowozami
biometanu w formie sprężonej i jego wykorzystanie w transporcie lub w formie skroplonej do wykorzystania w transporcie lub zasilania lokalnych sieci
gazowych).
•	Proponuje się również rozszerzenie polskiego systemu gwarancji pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych o gwarancje wydawane dla wytwórców
biometanu, wprowadzających biometan do sieci gazowych, biogaz lub biometan do gazociągów bezpośrednich, a także zużywających te gazy na potrzeby własne.
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K LUC ZO WE WN I O SK I I R EKOM EN DA C J E

•	Pożądane jest wprowadzenie uregulowań i mechanizmów, umożliwiających
współfinansowanie inwestycji w zakresie budowy biogazowni i biometanow-

3.
Finansowanie rozwoju
sektora

ni ze środków publicznych. W zależności od potrzeb, środki przeznaczone na
ten cel mogłyby być zgromadzone w odrębnym funduszu (na wzór Funduszu
Niskoemisyjnego Transportu, z którego finansowane są inwestycje w zakresie paliw odnawialnych i alternatywnych).
•	Należy rozważyć wdrożenie mechanizmów preferencyjnych kredytów i pożyczek dla rozwoju sektora biogazowego w Polsce.

•	Proponuje się wprowadzenie do Prawa Energetycznego odrębnej definicji
biogazowego gazociągu bezpośredniego i wyłączenie tych instalacji z obowiązku uzyskiwania zgody Prezesa URE przed uzyskaniem pozwolenia na bu-

4.
Rozwój sieci i współpraca
z operatorami sieci
gazowych

dowę.
•	W procesie przyłączenia do sieci postulujemy przenieść do sektora gazowego
rozwiązania funkcjonujące już obecnie w Polsce w sektorze elektroenergetycznym tj. m.in. obowiązek informowania o dostępnej mocy przyłączeniowej,
uzasadnienia odmowy wydania warunków przyłączenia czy też możliwości
modyfikacji wniosku o przyłączenie w zależności od dostępnych mocy przyłączeniowych w sieci dystrybucyjnej gazowej.
•	Należy postulować wprowadzenie do przepisów Prawa Energetycznego delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia, określającego odrębne parametry jakościowe dla biometanu wprowadzanego do gazowej sieci dystrybucyjnej i biogazu wprowadzanego do biogazowego gazociągu bezpośredniego.
•	Odpowiednich narzędzi legislacyjnych wymaga rozwiązanie problemu „braku
chłonności” sieci dystrybucyjnych, który w wielu wypadkach uniemożliwia
przyłączanie biometanowni do tych sieci.
•	Wymaga dostrzeżenia problem utraty „zieloności” biometanu, który ze względów technicznych lub ekonomicznych nie został oczyszczony w taki sposób,
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POLSKA MA JEDEN
Z NAJWIĘKSZYCH
POTENCJAŁÓW W EUROPIE
W ZAKRESIE PRODUKCJI
BIOGAZU I BIOMETANU.
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K LUC ZO WE WN I O SK I I R EKOM EN DA C J E

by uzyskać wymagane parametry energetyczne i w celu ociągnięcia minimalnych dopuszczalnych parametrów energetycznych podlega procesowyi
kondycjonowania propanem.

•	Wprowadzone w 2019 r. rozwiązania ustawowe dla sektora biometanu w prak-

5.
Potencjał Ustawy BIO

tyce pozostają martwe z uwagi na brak stosownych rozporządzeń wykonawczych do Ustawy BIO, określających m.in. wymagania jakościowe dla biopaliw
biometanowych.

•	Proponuje się wprowadzenie regulacji zobowiązujących odpowiednie organy

6.
Pozostałe zagadnienia

administracji publicznej do określenia i monitorowania terenów zagrożonych
problemami ekologicznymi, które mogłyby być rozwiązane przy udziale technologii przetwarzania biomasy w biogaz.
•	Przepisy odnoszące się do monitoringu w tym zakresie można byłoby wprowadzić do odpowiednich rozdziałów Prawa wodnego, regulujących ochronę
wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
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B.
ACER – Agency for Cooperation of Energy Regulators (Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji
Energetyki
Biogaz – oznacza paliwa gazowe wytwarzane z biomasy (wg. RED II, art. 2, pkt. 28)
Biometan – gaz zawierający głównie metan, uzyskany z uzdatniania biogazu lub metanizacji bio-syngazu (zgodnie z PN-EN 16723-1)
Biometanownia – instalacja wytwarzająca biometan
Dyrektywa RED II – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia
2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

SŁOWNIK
KLUCZOWYCH
POJĘĆ

EBA – Europejskie Towarzystwo Biogazu
EBI – Europejski Bank Inwestycyjny
ETS – Europejski system handlu uprawnieniami do emisji
FiT (feed in tarriff) – tzw. system taryf gwarantowanych
FiP (feed in premium) – tzw. system dopłat do ceny rynkowej
Gazociąg bezpośredni – gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego dostarczania
paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego (zgodnie z Ustawą
PE)
KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny
NCR – Narodowy Cel Redukcyjny
NCW – Narodowy Cel Wskaźnikowy
OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego
OSP – Operator Systemu Przesyłowego
OZE – Odnawialne Źródła Energii
PE – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755)
PEP – Polityka Energetyczna Polski
Rozporządzenie Systemowe – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1158)
Sieć gazowa dystrybucyjna – sieć gazowa wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem
gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego (zgodnie z PN-C-40753)
Sieć lokalna – izolowany wragment gazowej sieci dystrybucyjnej najczęściej zasilany w oparciu
o stacje regazyfikacyjne gazu LNG
Sieć gazowa przesyłowa – sieć gazowa wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego (zgodnie z PN-C-40752)
Ślad węglowy – wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia
produktu, wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu
(CO2eq/jedn. funkcjonalna)
UE – Unia Europejska
URE – Urząd Regulacji Energetyki
Ustawa BIO – Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1155)
Ustawa OZE – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. z 2020,
poz. 261)
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C.
ZNACZENIE
BIOGAZU
DLA SEKTORA
GOSPODARKI
Zarysowane poniżej uwarunkowania na szczeblu krajowym i unijnym dowodzą jak

1.
Uwagi wstępne

istotną rolę w polskim miksie energetycznym może i powinien pełnić sektor biogazowy, który w obecnych uwarunkowaniach legislacyjnych, a za nimi gospodarczych
nie jest w wystarczającym stopniu doceniany.
Dalsze rozważania będą wskazywały również na pozytywny wpływ sektora biogazu
na polską gospodarkę. Kwestia ta jest nie do przecenienia w obecnych uwarunkowaniach bezprecedensowego kryzysu zapoczątkowanego pandemią wirusa SARS-CoV-2. W ocenie autorów niniejszego opracowania w chwili obecnej
jeszcze większy nacisk należy kłaść na te wszystkie inicjatywy, które wzmocnią
lokalnych przedsiębiorców i dadzą impuls do rozwoju oddolnych inicjatyw energetycznych, które będą aktywizowały lokalne społeczności.
Biogazownie i biometanownie z natury rzeczy nie są instalacjami o dużych
mocach, lecz inwestycjami rozproszonymi w skali kraju zgodnie z potencjałem
substratowym danych części kraju. Dzięki temu ta gałąź energetyki i produkcji
paliw jest rozproszona nie tylko w sensie odrębnych intalacji, ale także w sensie rozproszenia właścicielskiego i poprzez to jest akceleratorem tworzenia się
polskiej klasy średniej opartej na własności środków produkcji. Jednocześnie
zwiększanie wolumenu krajowej produkcji biogazu i biometanu prowadzi do
pełnej dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii i paliw, co ma znaczenie stretegiczne w kontekście suwerenności energetycznej państwa. Rozproszony charakter produkcji biogazu i biometanu zwiększa też strategiczne bezpieczeństwo,
gdyż wielośc instalacji prowadzi do sytuacji, że nawet wyłączenie niektórych
z nich z produkcji nie niszczy całego potencjału biogazowego i biometanowego.
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2.
Paliwa tradycyjne

Tradycyjnie, światowa gospodarka energetyczna oparta jest w znaczącej mierze
na paliwach kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny i gaz ziemny. Są to surowce nieodnawialne, przy których wydobywaniu dochodzi częstokroć
do degradacji środowiska naturalnego. Spalaniu tych paliw towarzyszą znaczące
emisje gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń gazowych i pyłów, niekorzystnie wpływające na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne. W warunkach lokalnych wykorzystanie paliw stałych przyczynia się do powstawania smogu. Z kolei z ekonomicznego punktu widzenia paliwa kopalne, w szczególności gaz
ziemny i ropa naftowa poprzez znaczącą zmienność cen w czasie są istotnym źródłem ryzyk gospodarczych dla wielu gospodarek, w tym polskiej. Sektor transportu
UE aż w 96%1 zależny jest od ropy naftowej, której ogromna większość pochodzi
z importu. Wydatki Polski na paliwa kopalne przekraczają rokrocznie ponad 5% PKB.

3.
Zwrot ku odnawialnym
źródłom energii

W ostatnich latach zaobserwować można odwracanie się opisanego wyżej zjawiska, związanego z nadmiernym wykorzystaniem paliw kopalnych. Coraz bardziej
widoczny jest zwrot organizacji międzynarodowych i społeczeństw w kierunku pozyskania energii elektrycznej cieplnej oraz wykorzystywanej w transporcie ze źródeł odnawialnych. Dostrzeżenia wymaga również rosnąca świadomość ekologiczna obywateli, którzy coraz większym zainteresowaniem darzą energetykę
rozproszoną działającą w wymiarze lokalnym. Rozwój odnawialnej energetyki
rozproszonej, co istotne, ma wymiar nie tylko środowiskowy ale również ekonomiczny – stanowi impuls do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i aktywizacji gospodarczej na terenach niezurbanizowanych.
Rosnącą wagę konsumenci przywiązują również do tego, by oferowane na rynku
produkty, w tym energia elektryczna, miały jak najmniejszy ślad węglowy. Na redukcję śladu węglowego wpływa głównie technologia przetwarzania, a w przypadku
biogazowni jej hermetyzacja, a także rodzaj zastosowanego surowca (wytwarzany

1

celowo lub będącego odpadem albo pozostałością z innych procesów) czy odle-

	Komisja Europejska, Zrozumieć politykę Unii Europejskiej,
Transport: „Konkurencyjny system transportu ma bardzo duże

głość transportowa (transport surowca ze źródeł jak najbliższych miejscu przetwo-

znaczenie dla zdolności Europy do współzawodniczenia z resztą

rzenia). Na popularności zyskuje również tzw. gospodarka o obiegu zamkniętym,

świata w dziedzinie rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i jakości

w której surowce w zrównoważony sposób są wielokrotnie wykorzystywane przy

codziennego życia obywateli”, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii

maksymalnie ograniczonej ilości odpadów. Jednocześnie, integracja z siecią ener-

Europejskiej, 2014.

getyczną nowych źródeł energii o zmiennej i trudnej do przewidzenia produkcji,
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takich jak elektrownie wiatrowe czy fotowoltaiczne, stanowi wyzwanie dla całego
systemu elektroenergetycznego.
Na powyższe uwarunkowania należy nanieść podejmowane na poziomie Wspólnoty Europejskiej już od lat 90-tych2 XX wieku działania w zakresie wdrożenia nowej polityki klimatycznej i eneregtycznej. Polska, przystępując do Unii Europejskiej w 2004 r. stała się częścią tych działań i docelowo musi konsekwentnie
zwiększyć swoje wysiłki w kierunku ochrony klimatu. W dniu 11 grudnia 2019 r.
Komisja Europejska przedstawiła w swoim komunikacie3 nową unijną strategię
gospodarczo-klimatyczną. Jak określiła sama Komisja, „Jest to nowa strategia na
rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące
społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto
i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów
naturalnych.” Wśród elementów Europejskiego Zielonego Ładu Komisja wskazała w
szczególności na potrzebę dostarczania czystej, przystępnej cenowo, bezpiecznej
energii oraz zmobilizowanie sektora przemysłu do przejścia na czystą gospodarkę
o obiegu zamkniętym. Komunikat przewiduje również, że Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) stanie się pierwszym „bankiem klimatycznym” o ambitnych celach dotyczących finansowania transformacji energetyczno-klimatycznej. Rada Dyrektorów
banku już 14 listopada 2019 r. ogłosiła, że z końcem 2021 r. EBI całkowicie wycofa
się z finansowania inwestycji w zakresie paliw kopalnych, w tym gazu ziemnego.
Na początku marca 2020 r.4 Komisja ogłosiła projekt aktu prawnego, który ma
doprowadzić do wdrożenia kluczowego powyższej strategii w życie – projekt
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy dla
osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE)
2018/1999 (tzw. Europejskie Prawo Klimatyczne). W art. 2 projekt ten ustanawia
wiążący, ogólnounijny cel osiągnięcia równowagi w zakresie emisji i pochłaniania
gazów cieplarnianych najpóźniej do 2050 r., przez co emisje mają być zmniejszone do „zera netto” tzn. emisje, których nie da się uniknąć, mają być równoważone
przez pochłanianie takiej samej ilości gazów cieplarnianych. Ponadto, projekt rozporządzenia ustanawia ramy dla planowania i weryfikowania działań w zakresie

2

osiągnięcia tego celu, jak również przyznaje Komisji kompetencję do wydawania

3

Konwencja Klimatyczna została ratyfikowana już w 1993 r.
	COM(2019) 640 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/

aktów delegowanych w tym zakresie. Niedługo zatem zwiększanie ambicji środowiskowych w celu walki ze zmianami klimatu będzie nie tylko wyborem poszcze-

TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
4

	COM(2020) 80 final, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/

gólnych krajów, którym zależy na dobrobycie swoich społeczeństw, ale prawnym

commission-proposal-regulation-european-climate-law-

obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

march-2020_en.pdf
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W dniu 18 marca 2020r. Dyrekcja Generalna ds. Klimatu Komisji Europejskiej przedstawiła do konsultacji publicznych założenia do projektu Komunikatu „2030 Climate Target Plan”, zgodnie z którym Unia Europejska ma zostać zobowiązana do
ograniczenia swojej emisji gazów cieplarnianych o 50% lub 55% już w 2030 roku
w porównaniu do wartości z 1990 roku. Aby to osiągnąć, nie wystarczy, aby dotychczasowe, ambitne strategie rozwoju źródeł energii odnawialnej zostały w sposób całkowity zrealizowane, ale konieczna będzie również transformacja w wielu
obszarach gospodarczych m.in. produkcji pojazdów, przemyśle energochłonnym,
usług transportowych czy rolnictwie5. Niektóre branże będą zmuszone do częściowego lub wręcz całkowitego wygaszenia (np. wydobycie węgla, przerób ropy naftowej i produkcja wyposażenia rafineryjnego). Zwiększone ambicje klimatyczne na
poziomie UE w perspektywie roku 2030 będą miały niewątpliwy wpływ na tempo
transformacji w perspektywie krótko- i średnioterminowej oraz na całą gospodarkę.
Takie podejście sprzyja bioenergii, produkcja biopaliw, biogazu i biometanu, które
powinny stać się częścią krajowej strategii realizacji nowych, zrewidowanych celów klimatycznych UE.
Nawet jeśli niektóre z powyżej zarysowanych dążeń są przedmiotem kontrowersji
i trwającej debaty na szczeblu unijnym, także z wyraziście zarysowanym stanowiskiem Rzeczypospolitej Polskiej, to długofalowe cele polityki klimatycznej prowadzące do korzystnego dla Polski miksu energetycznego stają się przedmiotem
consensusu głównych sił społecznych i politycznych. Na pewno zaś polski mix
energetyczny musi korespondować ze wspólnymi celami klimatycznymi w celu
inteligentnego odnajdywania się naszego kraju na europejskich rynkach energetycznych i paliwowych.

4.
Biogaz jako odpowiedź
na wyzwania i trendy

Idealną odpowiedzią na opisane powyżej nowe wyzwania i trendy jest biogaz, stanowiący paliwo odnawialne, o korzystnej charakterystyce i parametrach umożliwiających jego szerokie wykorzystanie w praktycznie każdym obszarze gospodarczym.
W zakresie produkcji energii elektrycznej, biogazowe źródła wytwórcze charakteryzuje stabilność i sterowalność wytwarzania energii podobna do tradycyjnych
źródeł zasilanych paliwami kopalnymi. Jednocześnie, jest to paliwo wytwarzane
lokalnie, najczęściej z surowców pozyskiwanych w najbliższej okolicy. Ponadto bio-

5

	https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/
eu-cost-benefit-study-seen-backing-55-emissions-cut-by-2030/
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wywanie pofermentu w zbiornikach zamkniętych i wychwyt metanu) wręcz ujemny ślad węglowy. Duży wpływ na obniżenie śladu węglowego ma również rodzaj
surowca (w szczególności premiowane jest wykorzystanie odpadów i pozostałości
po produkcji dóbr w innych sektorach gospodarki np. rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego czy leśnictwa), a także możliwość jego lokalnego pozyskania, a tym
samym brak konieczności ich transportowania na znaczne odległości. Promocja
biogazu i biometanu wpisuje zatem w trendy dotyczące promowania gospodarki
o obiegu zamkniętym – to, co w innych okolicznościach byłoby odpadem lub
znikomą pod względem ekonomicznej atrakcyjności pozostałością produkcyjną,
dla sektora biogazowego jest surowcem, możliwym do ponownego przetworzenia. Takie podejście pozwala na tworzenie nowych rynków, a w konsekwencji nowych miejsc pracy w wymiarze średnio i długookresowym.
Co więcej, biogaz może być również wykorzystywany jako ekologicznie czysty
sposób przechowywania energii. Coraz popularniejsze staje się wykorzystanie
technologii power-to-gas w celu magazynowania nadmiaru energii produkowanej
w niesterowalnych źródłach OZE (np. wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne
w wyjątkowo słoneczne dni czy przez farmy wiatrowe przy wietrznej pogodzie).
Korzystanie z tej nadmiarowej energii elektrycznej do wyprodukowania biogazu,
który mógłby następnie – w czasie zwiększonego zapotrzebowania – zostać znów
w nią zmieniony, jest sposobem na jej zmagazynowanie. Należy przy tym podkreślić, że ta metoda przechowywania energii nie generuje niebezpiecznych, toksycznych odpadów, jakie mogą powstawać np. po zakończeniu cyklu życia baterii
chemicznych.
Biorąc pod uwagę polski potencjał w zakresie pozyskiwania biogazu (dobrze rozwinięty sektor rolnictwa i leśnictwa) oraz wyżej wspomniane jego zalety, takie jak
stabilność wytwarzania czy możliwość magazynowania nadmiaru energii, działalność sektora biogazowniczego może w znaczącym stopniu przyczynić się do
poprawy bezpieczeństwa energetycznego państwa, w szczególności w zakresie
zwiększenia niezależności energetycznej i zapewnienia wystarczalności mocy
w systemie elektroenergetycznym. Jednocześnie wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych ogranicza import paliw kopalnych, co korzystnie wpływa
na bilans płatniczy kraju.
W publikacji Biogas: Developments and perspectives in Europe6 2018, autorzy wskazują na silną pozycję Unii Europejskiej na światowym rynku biogazu oraz na liczne
zalety produkcji biogazu. Podkreśla się możliwość jego wykorzystania do wytwa-

6
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rzania zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła, a także do napędzania pojazdów
mechanicznych (po czyszczeniu do postaci biometanu) i możliwość jego wprowadzania do istniejącej sieci gazowej (również w postaci biometanu). Autorzy artykułu zwrócili uwagę na szczególne zalety produkcji biogazu rolniczego takie jak:
•	ograniczenie zanieczyszczenia wody przez bezpośrednie użycie nawozów naturalnych w rolnictwie;
•	ograniczenie niekontrolowanych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
w procesie składowania nawozów naturalnych w tradycyjnych warunkach;
•	zmniejszenie uciążliwości zapachowej i ryzyk mikrobiologicznych związanych
z przechowywaniem nawozów naturalnych7.
Jednocześnie wskazano, że pozostałości po wytwarzaniu biogazu nadal mogą być
użyte jako nawóz, o takiej samej zawartości składników odżywczych.
W ostatnich latach sektor biometanu rozwija się dynamicznie – w 2018 r. było w UE
łącznie 610 instalacji produkcji biometanu (przyrost 13% w stosunku do 2017 r.) które wytworzyły 2,28 mld m3 biometanu (22 787 GWh)8. Najwięcej biometanowni znajduje się w Niemczech (200 instalacji), następnie w Wielkiej Brytanii (93 instalacje),
we Francji (76 instalacji) oraz w Szwecji (73).
Opracowanie zlecone przez DG ENER Impact of the use of the biomethane and hydrogen potential on trans-European infrastructure przygotowane przez Trinomics9
potwierdza wyniki przedstawione przez Navigant w raporcie Gas for Climate: The
optimal role for gas in a net-zero emissions energy system10 oraz CERRE (Future markets for renewable gases & hydrogen) wskazujące, że potencjał biometanu pochodzącego z fermentacji beztlenowej i zgazowania biomasy możliwy do wyprodu-

	Podaje się, że fermentacja gnojowicy wraz z kosubstratami

7

przyczynia się do redukcji odorów o ponad 80% - za Kowalczyk-

kowania w UE do 2050 r. wynosi około 100-120 mld metrów sześciennych (około

Juśko A., Laursen B., Rusak S.: Biogazownia rolnicza firmy

1 200-1 400 TWh). W połączeniu ze zwiększoną efektywnością energetyczną i zie-

Poldanor w Pawłówku. Czysta Energia 10(50), 21, 2005.

lonym wodorem, europejskie zasoby gazu mogą być w 100% odnawialne w 2050 r.

	EBA 2020. “European Biogas Association Statistical Report: 2019

8

Wykorzystanie pełnego potencjału będzie wymagało znacznego przyspieszenia
wdrażania produkcji gazu ze źródeł odnawialnych po konkurencyjnych kosztach.

European Overview”. Brussels, Belgium, January 2020.
	Trinomics for DG Energy report, Impact of the use of biomethane

9

W kontekście powyższych trendów pożądane jest, aby również Polska, dysponując

and hydrogen potential on trans-European infrastructure
10

	Navigant, Raport Gas for Climate: The optimal role for gas in a net-

ogromnym potencjałem surowcowym podążała ścieżką rozwoju sektora biometanu. Chcąc realizować ambitne założenia polityki klimatyczno-energetycznej UE,

zero emissions energy system, March 2019
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a jednocześnie rozwijać się pod względem gospodarczym Polska powinna wypracować swoją własną ofertę wychodzącą naprzeciw najnowszym wyzwaniom. Sektor biogazu i produkcji biometanu na szeroką skalę powinien stanowić integralną,
ważną część krajowej gospodarki oraz miksu energetycznego, łącząc ze sobą wiele
celów i aspektów: od wzmocnienia rolnictwa poczynając na efektywnym gospodarowaniu zasobami i ograniczaniu śladu węglowego działalności człowieka kończąc.

Powyższe rozważania nakreśliły najnowsze unijne plany i projekty, odnoszące się

5.
Perspektywa unijna

do nowego planowanego kształtu gospodarki unijnej jako zeroemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym i wskazano na to, jak biogaz wpisuje się w te założenia.
Należy jednak zwrócić uwagę na postanowienia aktów prawnych i projektów, które
w szczególności odnoszą się do sektora źródeł odnawialnych i biogazu.

Dyrektywa RED II, która weszła w życie 24 grudnia 2018 r., jest obecnie podstawo-

5.1.
Nowa Dyrektywa RED II

wym aktem prawnym regulującym rynek energii odnawialnej w Unii Europejskiej.
Nadrzędnym celem Dyrektywy RED II jest osiągnięcie unijnego celu zakładającego
zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym UE do poziomu co najmniej 32%
do 2030 r.
Dyrektywa RED II wskazuje na zwiększające się znaczenie biogazu w postaci biometanu, głównie w transporcie. W tym kontekście szczególną rolę ma on do odegrania w świetle art. 25 dyrektywy, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia wymogu wobec dostawców paliw do 2030 r. zapewnienia
co najmniej 14-procentowego udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu
energii w sektorze transportu.
Biopaliwa, w tym biopaliwa zaawansowane oraz biogaz wyprodukowane z surowców
wymienionych w załączniku IX Dyrektywy RED II oraz odnawialna energia elektryczna
w sektorze transportu przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, a tym
samym spowodują obniżanie emisyjności unijnego sektora transportu. Co równie
istotne technologie biogazowe są technologiami efektywnymi kosztowo, a jednocześnie pozwalają na dywersyfikację źródeł energii w sektorze transportu przy jednoczesnym wspieraniu innowacji, wzrostu zatrudnienia w gospodarce Unii i zmniejszeniu
uzależnienia od importu energii i surowców służących do jej wytwarzania.
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Dyrektywa RED II nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia
wymogu, by dostawcy paliw zapewniali minimalny udział zaawansowanych
biopaliw i niektórych biogazów. Wkład zaawansowanych biopaliw i biogazu wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX jako udział w końcowym zużyciu energii w sektorze transportu ma wynieść co najmniej 0,2% w 2022 r.,
co najmniej 1% w 2025 r. oraz co najmniej 3,5% w 2030 r. Załącznik IX wskazuje m.in.
na takie surowce jak: frakcja biomasy zmieszanych odpadów komunalnych, ale nie
segregowanych odpadów z gospodarstw domowych, bioodpady z gospodarstw
domowych podlegające selektywnej zbiórce, słoma czy obornik i osad ściekowy,
a które już obecnie mają zastosowanie w krajowej produkcji biogazu i z powodzeniem mogą kontrybuować – już w formie biometanu – w praktycznej realizacji
podecelu krajowego dla biopaliw zaawansowanych. Jest to o tyle znamienne, że
zgodnie z przeprowadzonymi przez Ministerstwo Aktywów Państwowych analizami
przy okazji konstruowania „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 20212030”, „w Polsce cel ten (określony na 2020 rok na poziomie 0,5%) nie jest możliwy do wykonania z uwagi na ograniczony dostęp do technologii przetwarzających
surowce lignocelulozowe i algi oraz ograniczoną podaż surowców odpadowych”11.
Jako istotne dla rozwoju rynku wskazuje się również określenie w Dyrektywie RED
II, że system gwarancji pochodzenia może obejmować również gaz (w tym biogaz).

5.2.
Rekomendacja ACER

Agencje unijne przyglądają się biogazowi z rosnącym zainteresowaniem, również
w kontekście jego wykorzystania dla innych niż transport celów. W listopadzie
2019 r. opublikowana została rekomendacja Agencji ds. Współpracy Organów
Regulacji Energetyki (ACER) w zakresie zmian na unijnym rynku gazu, w tym
w kontekście celów środowiskowych i klimatycznych Unii. W rekomendacji tej
wskazuje się na potrzebę opracowania wspólnej siatki pojęciowej i standardów
technicznych dla gazów odnawialnych na potrzeby transgranicznego obrotu gwarancjami pochodzenia gazu, ale też na konieczność opracowania odpowiednich
rozwiązań, zwiększających integrację instalacji wytwarzających biogaz z siecią
gazową. W szczególności, wskazuje się, że:
„Tam, gdzie rynek rozwija nową infrastrukturę, taką jak instalacje power-to-gas
lub biogazownie, istnieje potrzeba koordynacji z dostępnością i rozwojem sieci.
Rozpoczyna się ona od zobowiązania OSD do publikowania informacji o względ-

11

	https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-

nej łatwości zintegrowania nowych aktywów. Efektywność ekonomiczna będzie

rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke

prawdopodobnie najlepiej zapewniona, jeśli zostanie to poparte sygnałem cenowym,
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takim jak opłaty za przyłączenie, ale w każdym razie konieczne będzie wdrożenie
odpowiednich procesów w celu zapewnienia równych warunków działania [level
playing field]. Choć jest oczywiste, że operatorzy sieci nie mogą inwestować w same
aktywa, powinna istnieć możliwość skutecznej koordynacji, tak aby sieci mogły
przyjmować rozwiązania oferowane przez rynek.”12

Niezależnie od powyższych uwarunkowań należy spodziewać się, iż w przewidy-

5.3.
Biogaz i biometan a ślad węglowy

walnej perspektywie w coraz większym stopniu wprowadzane będą dla różnych
gałęzi przemysłu restrykcje i ograniczenia związane z emisją CO2. Brak możliwości
wykazania „czystego” łańcucha produkcji przez polskie przedsiębiorstwa może, już
niedługo, w istotny sposób ograniczać ich konkurencyjność na rynku międzynarodowym, ograniczając ich potencjał rozwojowy. Te uwarunkowania w naturalny sposób będą przekładać się na brak konkurencyjności polskiej gospodarki jako takiej i
brak możliwości kreowania nowych miejsc pracy. Tymczasem odnawialne paliwa, w
tym biometan, są szansą na to, by produkcja w wielu gałęziach polskiego przemysłu
nie została wyparta z międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Aktualny projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (wersja 2.1 z 8 listopada
2019 r.) wskazuje na znaczenie biogazu dla krajowego sektora energetycznego.
Jako jego zalety wymienia się m. in. równomierną dostępność zasobów wykorzystywanych do jego produkcji na terytorium całego kraju (choć kluczową deter-

6.
Perspektywa krajowa
– Projekt Polityki
Energetycznej Polski
do 2040 r.

minantą dla konkretnego projektu pozostawać będzie lokalna ich dostępność,
w szczególności z rolnictwa, z obszarów leśnych, ale także odpadów pozarolni-

	Tłumaczenie własne: “Where new infrastructure, such as power-to-

12

czych), w tym w szczególności możliwość wykorzystania biogazu (po uzdatnieniu

gas or biogas plants, are developed by the market, there is a need

do biometanu), do zaopatrzenia w gaz regionów, co do których nie ma uzasad-

to coordinate with network availability and development. This

nienia dla budowy tradycyjnych gazociągów, wspomnianą już elastyczność wy-

starts with the TSOs (and DSOs, where relevant) being required

twarzania energii elektrycznej z tego paliwa, umożliwiającą szybkie reagowanie

to publish information on relative ease of accommodation of new

na zmiany w KSE oraz możliwość jego wykorzystania do magazynowania energii.

assets. Economic efficiency is likely to be best served if this is

Jako istotną wartość dodaną wymieniono również możliwość zagospodarowa-

backed up through a price signal, such as connection charges,

nia szczególnie uciążliwych odpadów, takich jak odpady zwierzęce. Zgodnie

but in any event appropriate processes will need to be put in

z PEP2040, polski potencjał biogazowy ma wzrastać, w związku z m. in. zwiększa-

place to ensure that there is a level playing field. Where it is clear

jącym się strumieniem bioodpadów wynikającym z rosnącej konsumpcji, jak rów-

that network operators cannot invest in such assets themselves,

nież ze względu na zaostrzenie regulacji dotyczących gospodarki odpadami, które

it should be possible to achieve effective coordination so that

stopniowo uniemożliwiają składowanie bioodpadów. Wskazano, że to rozwiązanie

networks can accommodate solutions provided by the market.”

23

BIAŁ A K SIĘ G A BIOM E TANU

wpisuje się także w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. W dokumencie dostrzeżono również istotną zaletę biogazu, jaką wskazany już wcześniej w Białej Księdze
jego potencjał magazynowania umożliwiający wytworzenie energii niezależnie
od bieżącego zapotrzebowania.
W kontekście potrzeb sektora transportu rozwojowi rynku biogazu ma służyć założenie, zgodnie z którym realizacja w Polsce celu wynikającego z Dyrektywy RED II
na 2030 rok (w ramach tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego) następować będzie
poprzez:
•	dążenie do maksymalizacji wykorzystania konwencjonalnych biokomponentów
wytwarzanych z surowców spożywczych i paszowych, dodawanych do paliw
ciekłych (konsekwentna polityka blendingu paliw E5/E10 oraz B7/B10) pozwalające wykorzystać istniejący krajowy potencjał surowcowy oraz produkcyjny
estrów metylowych i bioetanolu do poziomu tzw. blending wall;
•	
dążenie do zwiększenia wykorzystania surowców odpadowych do wytwarzania biokomponentów oraz biometanu zużywanego w transporcie;
•	poszukiwanie alternatywnych rozwiązań mających na celu: (1) upowszechnianie dostępnych technologii produkcji, wykorzystywanych w zbyt małej skali –
np. oczyszczanie biogazu rolniczego do poziomu biometanu, przetwarzanie
biomasy w procesie jej współuwodornienia lub uwodornienia (2) udoskonalanie technologii niedostatecznie rozwiniętych, będących w fazie pilotażu –
tj. w odniesieniu do biopaliw zaawansowanych, odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących
z recyklingu paliw węglowych.
Odwołując się także do niektórych wątków obecnie realizowanej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, można zgodzić się z konstatacją tego
dokumentu, iż biogazownie są środkiem zaradczym na „wzrost skoncentrowany
tylko w nielicznych ośrodkach” (polegający na „pogłębianiu się różnic pomiędzy regionami i w regionach”), ponieważ „wykorzystują potencjał rozwojowy mniejszych
ośrodków i obszarów wiejskich” (często w województwach Polski Wschodniej,
gdzie zwiększają PKB): inwestycje w miejscowościach poza aglomeracjami, interakcja gospodarcza z rolnikami dostarczającymi substrat, tworzenie miejsc pracy
dla lokalnej ludności. Jednocześnie akcentowana w tym rządowym dokumencie
preferencja na rzecz stabilnych odnawialnych źródeł energii siłą rzeczy wskazuje
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na te instalacje, które nie są całkowicie zależne od sił przyrody, ale są skonstruowane na rzecz stabilnego wytwarzania w cyklu 24-godzinnym.

Mając na uwadze powyższe rozważania należy wskazać, że potencjał biogazu
w Polsce jest wykorzystywany w bardzo niewielkim stopniu. Moc zainstalowa-

7.
Niewykorzystany potencjał
polskiego biogazu

na polskich biogazowni wynosi zaledwie ok. 230 MW, tymczasem w sąsiadujących
z Polską Niemczech, które są europejskim liderem w zakresie produkcji biogazu,
istnieją biogazownie o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie kilku tysięcy MW13.
Raport statystyczny Europejskiego Towarzystwa Biogazu (EBA)14 podaje, że w 2018
r. w Europie pracowało łącznie 18 202 biogazowni, zainstalowana moc elektryczna
w całej Europie wynosiła 11 082 MW oraz wyprodukowano 63 511 GWh biogazu. Najwięcej biogazowni jest w Niemczech (ponad 11 tys. instalacji), Polska z 304 instalacjami znajduje się na 8-ej pozycji. Ciekawym przypadkiem są Czechy, które mają
574 biogazownie, ale w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców (54 szt.) znajdują się
na trzeciej pozycji po Niemczech (138 szt.) i Szwajcarii (77 szt.), Polska ma tylko
8 szt. biogazowni w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców i w tym zestawieniu
znajduje się na 24 pozycji.
Tak nieznaczne wykorzystanie technologii biogazowej w polskim systemie energetycznym wynika przede wszystkim z istnienia barier regulacyjno-prawnych, które
bądź to znacznie utrudniają wykorzystywanie niektórych dostępnych rozwiązań
technologicznych (m.in. zatlaczanie biometanu do sieci), bądź też obniżają ekonomiczną atrakcyjność inwestycji w zakresie rozwoju instalacji biogazowych.

Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Polsce zarejestrowanych jest obecnie 96 wytwórców biogazu wytwarzanego z surowców pochodzenia

8.
Znaczenie sektora biogazu
dla rolnictwa i gospodarki

rolniczego15. Roczna wydajność instalacji do wytwarzania tego rodzaju biogazu
wynosi 441, 637 mln m3/rok. W I półroczu 2019 roku wytworzono 148,84 mln m3 bio-

	Za: M. Pituła, Biometan wchodzi na scenę [w:] Rynek biometanu,

13

gazu rolniczego, do czego wykorzystano głównie surowce odpadowe (88,1%) oraz

grudzień 2019, dostępny w wersji elektronicznej na https://

biomasę pochodzącą z upraw celowych (11,9%). Wśród odpadów dominuje gnojo-

magazynbiomasa.pl/ (dostęp: 28.02.2020).

wica (w I półroczu 2019 roku zużyto 346 057 ton tego surowca), zaś wśród upraw

	EBA 2020. “European Biogas Association Statistical Report: 2019

14

celowych kukurydza na kiszonkę (w I półroczu 2019 roku zużyto 204 820 t kiszonki
kukurydz)16.

European Overview”. Brussels, Belgium, January 2020.
	Wg stanu na dzień: 24.02.2020 r.

15
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PONAD KWESTIE
ŚRODOWISKOWE
WŚRÓD KORZYŚCI, JAKIE
NIESIE ZA SOBĄ TA
BRANŻA, WYMIENIĆ W
SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY
KWESTIE EKONOMICZNE
M.IN.: DYWERSYFIKACJA
PRZYCHODÓW
GOSPODARSTW ROLNYCH,
SZEROKI ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA
OBSZARACH WIEJSKICH
CZY OGRANICZENIE
KOSZTÓW ZWIĄZANYCH
Z ZAGOSPODAROWANIEM
ODPADÓW Z PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO.
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Z obliczeń przeprowadzonych przez pracowników Instytutu Inżynierii Biosystemów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wynika, że w Polsce możliwa jest produkcja ponad 13 mld m3 biogazu rocznie. Jednakże w objętości tej nie uwzględniono
możliwości produkcji gazu z upraw celowych, np. kukurydzy, oraz frakcji organicznej
odpadów komunalnych. Na tak duży potencjał produkcji biogazu, składa się roczna
produkcja ok. 90 mln ton obornika i gnojowicy oraz ok. 12 mln ton różnego rodzaju
słomy. Ponadto duży potencjał surowcowy stanowią również odpady żywnościowe.
Szacuje się, że przeciętny Polak generuje rocznie 54 kg odpadów spożywczych.
Łącznie z ulegającymi biodegradacji odpadami ogrodowymi, potencjał bioodpadów
w odpadach komunalnych to około 4,8 mln ton/rok, co w przybliżeniu stanowi 40%
wszystkich zebranych opadów komunalnych. Wykorzystany potencjał frakcji biodegradowalnej to jedynie oko. 30% tej masy17.
Rozwój sektora biogazu w Polsce ma wielorakie znaczenie. Ponad kwestie środowiskowe wśród korzyści, jakie niesie za sobą ta branża, wymienić w szczególności należy kwestie ekonomiczne m.in.: dywersyfikacja przychodów gospodarstw
rolnych, szeroki rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich obejmujący
towarzyszące usługi zewnętrzne konieczne do zapewnienia funkcjonowania instalacji czy ograniczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów
z przemysłu rolno-spożywczego. Produkcja biometanu to nie tylko dalsza dywersyfikacja produktowa, ale zwielokrotnienie wartości dodanej generowanej przez
biogaz poprzez wejście na zupełnie nowe tory jego wykorzystania. Oczyszczony
do postaci odpowiadającej jakości gazu ziemnego może służyć jako odnawialne
paliwo transportowe (umożliwiając realizację podmiotom paliwowym realizację
Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie biopaliw zaawansowanych, a także Narodowego Celu Redukcyjnego), ale również ograniczać emisje towarzyszące przemysłowi, który zakupując tego typu zieloną energię do swoich procesów
wytwórczych zmniejsza ślad węglowy swoich produktów. To z kolei będzie miało istotny wpływ na koszty obsługi wymogów środowiskowych, w szczególności
w sektorach objętch systemem handlu emisjami ETS, jak również może przyczynić
się do lepszego pozycjonowania rynkowego takich produktów. Wychodzi to naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej świadomych ekologicznie konsumentów lub
poprzez umożliwienie spełnienia oczekiwań środowiskowych sieci handlowych,

	Rylski W., Zmiana definicji biogazu rolniczego -proces weryfikacji

16

które w ramach swoich wewnętrznych polityk już obecnie często wymagają od

surowców wykorzystywanych do produkcji biogazu rolniczego,

swych dostawców spełnienia minimalnych norm redukcji emisji czy ograniczania

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Warszawa, dn. 17

stosowania surowców nieodnawialnych.

października 2019 r. (materiały konferencyjne).
	https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/

17

artykuly/1434908,odpady-zywnosciowe-ekologia-zdrowie.html.
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D.
ZIDENTYFIKOWANE BARIERY
ROZWOJU
I PROPONOWANE
ROZWIĄZANIA
W ramach działalności Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego,

1.
Uwagi wstępne

jednego z sygnatariuszy niniejszej Białej Księgi, już w 2019 roku wypracowany został projekt propozycji legislacyjnych, które częściowo odpowiadają na wyzwania
stojące przed polskim sektorem biogazu i biometanu. Projekt nowelizacji ustawy
o OZE powstał w ramach prac branżowych zespołów roboczych animowanych przez
ówczesne Ministerstwo Energii i uwzględniał uwagi zarówno branżowych uczestników, jak i ministerialnych obserwatorów, co zapewniło konsensualny charakter
wypracowanych propozycji. Projekt ten został ponownie złożony w Ministerstwie
Klimatu w oczekiwaniu na nadchodzącą nowelziację ustawy o OZE. Przy czym
wymaga podkreślenia, iż propozycja ta, jakkolwiek przemyślana, przepracowana
i istotna, nie wyczerpuje potrzeb sektora biogazowego w Polsce. W ramach niniejszej Białej Księgi podjęto zatem próbę szerokiego przedstawienia problemów
i niezbędnych rozwiązań, niezbędnych dla zintensyfikowania rozwoju sektora
biogazu w Polsce. Ich omówienie i poddanie dyskusji ma na celu między innymi
zachęcenie interesariuszy do przedstawiania własnych poglądów, nie tylko w zakresie koncepcji tu przedstawionych, ale również w zakresie innych rozwiązań,
które z ich perspektywy mogłyby przyczynić się do spopularyzowania technologii
biogazowej w Polsce.
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2.
Systemy wsparcia
biogazowni

Systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce uregulowane są w Ustawie OZE. Analiza Ustawy OZE pokazuje jednak, iż wsparcie dla sektora biogazowego uregulowane jest w sposób fragmentaryczny, koncentrujący się zasadniczo
(i w praktyce rynkowej) na wytwarzaniu energii elektrycznej. W Ustawie OZE nie
przewidziano natomiast spójnego systemu wsparcia dedykowanego biometanowniom, które produkując biometan, wprowadzały go do sieci gazowych.
W szczególności, nie przewiduje się obecnie udziału instalacji produkujących
biometan i wprowadzający go do sieci w systemie Feed in Tariff (FiT), który polega na zagwarantowaniu stałej ceny zakupu dla określonych rodzajów instalacji
czy w systemie Feed in Premium (FiP) gwarantującym określonym instalacjom
prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda.
Mając na uwadze specyfikę branży biometanowej wydaje się, iż mechanizmy FiT
i FiP są optymalnymi względem wsparcia dla tej technologii OZE. Należy mieć
bowiem na uwadze, iż w praktyce biometanownie stanowić będą przeważnie instalacje o małej mocy, budowane w warunkach lokalnych przez małych lub średnich przedsiębiorców, nieposiadających wystarczającego zaplecza pozwalającego
na skalkulowanie odpowiednich ofert aukcyjnych.
Niezależnie od powyższego, nawet gdyby rozważać model aukcji dla biometanowni, należy zauważyć, iż Ustawa OZE nie zawiera wystarczających regulacji
w tym zakresie. Obecnie przepisy co prawda przewidują (art. 73 ust. 3b Ustawy
OZE), iż aukcje obejmują również sprzedaż biogazu rolniczego wytworzonego w instalacji odnawialnego źródła energii oraz wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej
gazowej. Jednakże w praktyce mechanizmy w tym zakresie są martwe, z uwagi m.in.
na brak dedykowanych koszyków aukcyjnych oraz brak przepisów wykonawczych
pozwalających na przeliczenie biogazu na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej.
Z tego względu, inwestorzy rozważający zrealizowanie projektu w zakresie budowy
biogazowni o większej skali nie preferują tego modelu wsparcia. Ponadto obecne
przepisy pomijają sytuację inwestorów realizujących projekty w zakresie budowy
i eksploatacji biogazowni produkujących biogaz inny niż rolniczy.
Biorąc pod uwagę znaczenie biogazu nie tylko jako surowca służącego wytwarzaniu energii elektrycznej, ale i możliwość zmagazynowania energii, brak odpowiedniego systemu wsparcia uniemożliwi rozwój krajowego sektora biogazu nie dając
wystarczających zachęt ekonomicznych do jego wytwarzania.
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Propozycja legislacyjna
Proponuje się wprowadzenie do Ustawy OZE regulacji umożliwiających
biometanowniom produkującym biometan i wprowadzającym go do
sieci gazowych uczestnictwo w systemach FiT i FiP (po przeliczeniu
ilości biometanu wprowadzonego do sieci na ekwiwalent w postaci
energii elektrycznej).
Jako uzupełnienie powyższego systemu wsparcia, wymaga rozważenia
wprowadzenie do przepisów Ustawy OZE regulacji, zgodnie z którą
biometan wprowadzany do sieci podlegałby obowiązkowemu
zakupowi przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego (w drodze
analogi do sektora energii elektrycznej) przez cały okres wsparcia
wynoszący 15 lat.
Zasadne jest również objęcie systemem wsparcia tych instalacji, które
wytworzony biometan zużywają na potrzeby własnej działalności
gospodarczej produkcyjnej (np. biometanownia zaopatrująca własny
zakład przetwórstwa rolno-spożywczego), jak również wykorzystują na
potrzeby zaopatrywania stacji tankowania pojazdów (stacje tankowania
zlokalizowane przy biometanowniach18). Zasadne jest także, aby system
wsparcia identyfikował również inne metody transportu biometanu
niż za pomocą sieci gazowych. Uwzględnienia wymaga m.in. kwestia
dostarczania skroplonego lub sprężonego biometanu odbiorcom przy
wykorzystaniu pojazdów (tzw. cystern lub butlowozów).
Alternatywnie proponuje się wprowadzenie do Ustawy OZE
szczegółowych regulacji umożliwiających biometanowniom
uczestnictwo w aukcjach organizowanych dla instalacji OZE. Z uwagi
na potrzebę zachowania ekonomiki postępowania proponuje się, by nie
tworzyć odrębnego systemu aukcyjnego dla instalacji produkujących
biometan a umożliwić im dołączenie do obecnego systemu aukcyjnego
po przeliczeniu ilości wprowadzonego do sieci biometanu na ekwiwalent
w postaci energii elektrycznej.

	W takim przypadku należałoby również podjąć kwestię

18

umożliwienia wspólnej realizacji NCW przez „tradycyjne” podmioty
paliwowe do tego zobowiązane z takimi biometanowniami,
co istotnie zwiększałoby atrakcyjność – również finansową takich
projektów niezależnych stacji tankowania pojazdów.
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3.
Wsparcie inwestycyjne

Mechanizmy wsparcia przedstawione powyżej mają charakter wsparcia operacyjnego. Tymczasem, dla upowszechnienia technologii wytwarzania biometanu,
konieczne jest zapewnienie wsparcia również na etapie inwestycji. Brak zachęt,
tak w przypadku samych inwestorów, jak i OSD, do rozwoju infrastruktury produkcyjnej oraz przyłączeniowej powoduje, że potencjał tej technologii w Polsce jest
nadal praktycznie niewykorzystywany. Jak pokazują doświadczenia związane z innymi technologiami odnawialnych źródeł energii, zapewnienie przynajmniej częściowego wsparcia finansowego w zakresie zakupu odpowiednich urządzeń może
przyczynić się do znaczącego rozwoju danego rynku (np. zwiększająca się liczba
mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączanych do sieci po wprowadzeniu dopłat
do zakupu urządzeń), a przez to w dalszej perspektywie – do spadku kosztów technologii, a za tym kosztów produkcji energii odnawialnej.
Niezależnie jednak od powyższego podkreślenia wymaga kluczowa w naszej
opinii rola, jaką odgrywać będzie w dalszym rozwoju sektora biometanowego
uruchomienie wsparcia operacyjnego, które w sposób kluczowy determinować
będzie decyzje inwestorów o wejściu na ten rynek. Ustanowienie trwałego systemu ceny gwarantowanej (np. w Niemczech czy Austrii) było podstawą do efektywnego wejścia instytucji finansowych w projekty biogazowe. Z kolei tam, gdzie
obserwowany jest istotny wzrost udziału biometanu w strukturze paliw transportowych, czyli we Włoszech czy Szwecji, zdecydowano o ustanowieniu specjalnej
ścieżki pomocowej w formie dopłat do produkcji. Dzięki temu działalność taka ma
stabilne ekonomiczne podstawy funkcjonowania, co ogranicza ryzyko fluktuacji cenowych obserwowane np. w sektorze biokomponentów.
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Propozycja legislacyjna
Proponuje się wprowadzenie uregulowań i mechanizmów,
umożliwiających współfinansowanie inwestycji w zakresie budowy
biometanowni ze środków publicznych. W zależności od potrzeb, środki
przeznaczone na ten cel mogłyby być zgromadzone w odrębnym funduszu
(na wzór Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, z którego finansowane
są inwestycje w zakresie paliw odnawialnych i alternatywnych).
Współfinansowanie to mogłoby występować pod wieloma postaciami
– nie tylko jako dotacje, ale również np. jako korzystnie oprocentowane
pożyczki. Przykładowo, proponuje się priorytetowe uruchomienie
w pierwszej kolejności dla biometanu wsparcia przewidzianego
w ramach Rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu
Niskoemisyjnego Transportu na budowę infrastruktury dla dystrybucji
lub sprzedaży biometanu wykorzystywanego w transporcie.
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4.
Mechanizm gwarancji
pochodzenia biogazu
i biometanu

Zgodnie z obecnym brzmieniem Ustawy OZE, gwarancje pochodzenia mogą być
wydawane jedynie w celu udowodnienia odbiorcy końcowemu pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie, jak już wyżej wspomniano,
Dyrektywa RED II w art. 19 przewiduje możliwość rozszerzenia systemu wydawania gwarancji pochodzenia również w odniesieniu do biogazu. Mając na uwadze
rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa, a także konieczność wykazania
pochodzenia biogazu wobec odbiorców w handlu krajowym i transgranicznym,
wprowadzenie odpowiednich regulacji do polskiego porządku prawnego jest wskazane. Warto odnotować, iż mechanizmy tego rodzaju z powodzeniem funkcjonują
już w innych państwach (np. we Francji).

Propozycja legislacyjna
Proponuje się rozszerzenie polskiego systemu gwarancji pochodzenia
o gwarancje wydawane dla wytwórców biogazu wprowadzających ten
biogaz do sieci gazowej (pod postacią biometanu) lub gazociągów
bezpośrednich, a także zużywanego na potrzeby własne.
System ten powinien być wzorowany na obecnych regulacjach ujętych
w Ustawie OZE, tj.:
•	stanowić dokument poświadczający odbiorcy końcowemu
wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów
cieplarnianych oraz, że określona w tym dokumencie ilość energii
biogazu wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej lub gazociągu
bezpośredniego została wytworzona z odnawialnych źródeł energii;
•	gwarancje pochodzenia biometanu powinny być wydawane przez
Prezesa URE, zaś rejestr gwarancji pochodzenia powinna prowadzić
Towarowa Giełda Energii.
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Instytucja gazociągu bezpośredniego wydaje się być szczególnie atrakcyjna dla

5.
Gazociąg bezpośredni

polskiego sektora biogazu. Zgodnie z art. 3 pkt 11e PE, gazociąg bezpośredni to
gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego. Jednakże, zgodnie
z art. 7a ust. 3 PE, budowa gazociągu bezpośredniego wymaga (przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę) uzyskania zgody Prezesa URE, udzielonej w drodze decyzji. W ust. 4 tego samego artykułu ustawodawca doprecyzował, że udzielając zgody Prezes URE musi uwzględnić:
•

wykorzystanie zdolności przesyłowych istniejącej sieci gazowej;

•	odmowę świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych poprzez istniejącą siecią gazową podmiotowi występującemu o uzyskanie zgody
oraz nieuwzględnienie złożonej przez niego skargi na tę odmowę.
Jak wynika z powyższego, na podmioty planujące wybudowanie gazociągu bezpośredniego nakłada się obowiązek uzyskania dodatkowej decyzji administracyjnej
w procesie inwestycyjnym, która w praktyce wydana może być co do zasady jedynie wtedy, gdy nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej sieci gazowej. Takie
uregulowanie znacząco utrudnia budowę gazociągów bezpośrednich na potrzeby
połączenia biogazowni z potencjalnym odbiorcą, szczególnie wziąwszy pod uwagę
lokalny charakter i stosunkowo niewielką skalę produkcji w pojedynczej biogazowni. Konieczność przeprowadzania przez inwestora weryfikacji potencjału wykorzystania sieci OSD (mimo, iż w większości wypadków i tak nie ma możliwości przyłączenia biogazowni do tej sieci) niepotrzebnie wydłuża proces i wprowadza wyższy
stopień niepewności inwestycyjnej, a proceduralnie często wręcz odstrasza.

Propozycja legislacyjna
Proponuje się wprowadzenie do PE odrębnej definicji biogazowego
gazociągu bezpośredniego i wyłączenie tych instalacji z obowiązku
uzyskiwania zgody Prezesa URE przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę.
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6.
Dostęp do sieci

W zakresie biometanu nie istnieją w obecnym systemie prawnym regulacje, które
przewidywałyby informowanie przez OSD (na zasadach analogicznych do obecnie

6.1.
Brak dostępności informacji
o możliwości przyłączenia

obowiązujących w odniesieniu do energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach
OZE) o możliwym terminie przyłączenia w przypadku, gdy odmowa wydania warunków przyłączenia dla danej biometanowni z przyczyn technicznych lub ekonomicznych np. braku niezbędnych zdolności przesyłowych sieci w terminie proponowanym przez podmiot ubiegający się o przyłączenie. Taki brak regulacji uniemożliwia
potencjalnym inwestorom długofalowe planowane inwestycji na danym terenie
(danym odcinku sieci).
Podobnie, w obecnym brzmieniu przepisów PE, nie przewidziano analogicznego do
występującego w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii mechanizmu
zaproponowania przez OSD obniżenia planowanej przez podmiot ubiegający się
o przyłączenie mocy przyłączeniowej, gdy brak jest technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia w zakresie mocy przyłączeniowej zaproponowanej
we wniosku o przyłączenie. Brak powyższych uregulowań uniemożliwia elastyczne prowadzenie procesu przyłączania do sieci, dając OSD podstawę odrzucenia
wniosku w przypadku, gdy proponowana moc przyłączeniowa jest zbyt wysoka.
W przypadku produkcji biometanu ma to szczególne znaczenie, albowiem istnieją
techniczne możliwości odnośnie zagospodarowania ewentualnych nadwyżek gazu,
jakie wynikałyby z różnicy pomiędzy efektywnością planowanej instalacji, a mocą,
na jaką OSD jest w stanie z technicznego punktu widzenia wydać warunki przyłączeniowe. Takie działanie wymaga systemowego zaplanowania funkcjonalności
instalacji, dla której nadal kluczowym impulsem pozostanie możliwość przyłączenia do sieci (nawet jeśliby moc przyłączeniowa miałaby być niższa od pierwotnie
zakładanej).
Czynnikiem ograniczającym rozwój rynku jest również brak po stronie OSD ogólnego obowiązku informacyjnego w zakresie wolnych i planowanych mocy przyłączeniowych, a także ilości mocy ubiegających się o przyłączenie. Brak takich
informacji znacząco utrudnia inwestorom ocenę w zakresie potencjału przyłączeniowego danej lokalizacji inwestycji, a która przykładowo warta jest rozważenie
z punktu widzenia występującego tam potencjału surowcowego (np. obszary wiejskie o dużej koncetracji produkcji zwierzęcej).
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Propozycja legislacyjna
Proponuje się wprowadzenie do PE uregulowań analogicznych jak
w przypadku instalacji OZE w zakresie:
1)	obowiązku poinformowania przez OSD o możliwym terminie
przyłączenia w przypadku, gdy odmowa wydania warunków
przyłączenia następuje z przyczyn technicznych – braku niezbędnych
zdolności przesyłowych sieci w terminie proponowanym przez
podmiot ubiegający się o przyłączenie;
2)	mechanizmu zaproponowania przez OSD obniżenia planowanej
przez podmiot ubiegający się o przyłączenie mocy przyłączeniowej,
gdy brak jest technicznych warunków przyłączenia w zakresie mocy
przyłączeniowej zaproponowanej we wniosku o przyłączenie;
3)	ogólnego obowiązku informacyjnego w zakresie wolnych
i planowanych mocy przyłączeniowych, a także podmiotów
ubiegających się o przyłączenie.

Barierą dla rozwoju sektora biometanu w Polsce są również praktyczne ograniczenia w zakresie przyłączania biometanowni do gazowych sieci dystrybucyjnych.

6.2.
Proces przyłączania biogazowni
do sieci dystrybucyjnej

W pierwszej kolejności, zdarza się, że mimo spełniania przez wytwarzany w danej instalacji biometan minimalnych parametrów jakościowych wskazywanych
w Rozporządzeniu Systemowym, w warunkach przyłączenia danej instalacji do sieci dystrybucyjnej wskazuje się na podstawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej parametry wyższe (np. w zakresie ciepła spalania), których dana
biometanownia nie jest w stanie spełnić w bieżących uwarunkowaniach technicznych instalacji (a których spełnienie wiąże się zatem z koniecznością poniesienia
przez inwestora dodatkowych kosztów). Dodatkowo, spotykane są przypadki, w których odmowa przyłączenia danej biometanowni do sieci następuje ze względu na
tzw. brak wystarczającej „chłonności” określonego odcinka sieci dystrybucyjnej.
Taki brak chłonności kwalifikowany jest przez OSD jako brak warunków technicznych przyłączenia.
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Obecne przepisy nie uwzględniają również specyfiki wytwarzania biogazu na małą
skalę, na potrzeby konkretnego odbiorcy (przyłączonego bezpośrednio ze źródłem
biogazu), wymagając dostosowania się również w tym zakresie do ogólnych norm
jakości gazu.
Odrębnym problemem, na który zwracamy uwagę, jest kwestia kwalifikacji biometanu jako energii odnawialnej w przypadku zaistnienia konieczności (co wynikałoby
potencjalnie z warunków przyłączania przez OSD oraz braku możliwości technicznych
lub ekonomicznych oczyszczenia biogazu do odpowiednich parametrów) zwiększenia
kaloryczności (tj. podwyższenia ciepła spalania) wtłaczanego do sieci gazu poprzez
suplementację (wzbogacenie mieszanki) gazem pochodzenia kopalnego np. propanem. Istnieje jednak obawa, że tego typu mechanizm powodować będzie utratę statusu „odnawialności” takiego biometanu. Wydaje się, że w tym kontekście zagadnieniu
naprzeciw wychodzi Dyrektywa RED II, wskazując w preambule (pkt 59), że „to gwarancje pochodzenia, które są obecnie stosowane do odnawialnej energii elektrycznej,
powinny zostać rozszerzone na gaz ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie
powinny mieć możliwość rozszerzenia systemu gwarancji pochodzenia na energię
ze źródeł nieodnawialnych. Stanowiłoby to spójny sposób udowodnienia odbiorcom
końcowym pochodzenia odnawialnego gazu, takiego jak biometan, i ułatwiłoby rozwój
handlu transgranicznego takim gazem. Dzięki temu możliwe byłoby również wprowadzenie gwarancji pochodzenia w odniesieniu do innego odnawialnego gazu, takiego
jak wodór.” W ramach krajowych przepisów implementujących, na podstawie których
rozliczany będzie przecież następnie udział OZE w końcowym zużyciu energii, należałoby zatem stosownie podjąć ten wątek, aby uniknąć wątpliwości i wskazać, że
zachowany jest właściwy status oraz udział energii odnawialnej z biometanu po jego
wtłoczeniu do sieci we wzbogaconej w ten sposób mieszance gazowej.

38

D.
ZI D EN T YF I KO WAN E B AR I ER Y R OZ WOJ U
I PR O P O N O WAN E R OZ WI Ą Z AN I A

Propozycja legislacyjna
Proponuje się w pierwszej kolejności wprowadzenie do PE odrębnej
delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia w sprawie parametrów
jakościowych biogazu, określającego odrębne parametry jakościowe dla
biometanu wprowadzanego do gazowej sieci dystrybucyjnej i biogazu
wprowadzanego do biogazowego gazociągu bezpośredniego.
Ponadto, proponuje się:
•	wprowadzenie do PE przepisu, zgodnie z którymi OSD nie może
ustalić w warunkach przyłączenia do sieci biometanowni
parametrów jakościowych biometanu wyższych, niż wynikających
z rozporządzenia oraz
•	wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą brak „chłonności” danego
odcinka sieci dystrybucyjnej nie powinien być podstawą do odmowy
wydania warunków przyłączenia. W takich przypadkach decyzja
OSD powinna zawierać wskazania odnośnie aktualnych możliwości
przyłączeniowych dla danej instalacji oraz wskazywać na potencjalną
ścieżkę rozwiązania kwestii problematycznej chłonności lokalnej (czy
istnieją przesłanki i możliwości techniczne, które umożliwią wydanie
decyzji pozytywnej dla całej mocy, o której przyłączenie aplikuje
inwestor).
Należy również jednoznacznie przesądzić, iż biometan którego
kaloryczność została zwiększona w celu spełnienia minimalnych wymagań
jakościowych dotyczących ciepła spalania gazów transportowanych
siecią gazową nie traci charakteru „zielonego” paliwa. Udział OZE w takich
przypadkach mógłby być w prosty sposób kalkulowany na zasadzie
„bilansu masy” kaloryczności (uzysku energii) wynikającej z biometanu
przed i po wzbogaceniu mieszanki gazem nieodnawialnym.
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7.
Brak rozporządzeń
wykonawczych
do Ustawy BIO

Nowelizacja z dnia 19 lipca 2019 r. do Ustawy BIO wprowadziła pewne korzystne dla
sektora rozwiązania. Ujęto m.in. przepisy umożliwiające zdefiniowanie biometanu
jako biokomponentu (w tym służącego do produkcji biowodoru) bądź samoistnego
biopaliwa (bio-CNG oraz bio-LNG), co ma zwiększyć poziom realizacji NCW.
Jednakże jak dotychczas brak jest stosownych rozporządzeń wykonawczych do
powyższej ustawy, określających m.in. metodykę obliczania zawartości biowodoru
w paliwach ciekłych, do produkcji których w procesie wytwórczym (przetwarzania
ropy naftowej w ramach hydrorafinacji) wykorzystano biowodór wyprodukowany
uprzednio z biometanu oraz wymagania jakościowe dla biopaliw biometanowych.

Propozycja legislacyjna
Należy postulować jak najszybsze wydanie odpowiednich rozporządzeń
wykonawczych na podstawie art. 22 i 23 Ustawy BIO.
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Niezależnie od wszystkich powyżej przedstawionych problemów i zaproponowa-

8.
Tereny zagrożone

nych rozwiązań, należy zwrócić uwagę na szczególne znaczenie inwestycji w zakresie biogazowni na niektórych terenach. Pewne obszary kraju, ze względu na istotną
koncetrację produkcji rolnej i wynikającą z tego dużą ilość odpadów i pozostałości
„biogenicznych” mogą w szczególny sposób być dotknięte problemami ekologicznymi, związanymi z przedostawaniem się do gleby i wód gruntowych niepożądanych
substancji (np. na skutek użyźniania nie przetworzonym nawozem naturalnym). Powstanie biogazowni na tych terenach byłoby szczególnie korzystne, w kontekście
właściwego ich wstępnego przetworzenia i tym samym likwidacji ryzyka powstania
zanieczyszczeń. Nie istnieje jednak obecnie obowiązek określania ani monitorowania przez jakikolwiek organ władzy publicznej takich rejonów, w celu skorelowania
ze szczególnymi ułatwieniami dla lokalizowanych na ich terenie inwestycji w zakresie biogazowni.

Propozycja legislacyjna
Proponuje się wprowadzenie regulacji zobowiązujących odpowiednie
organy administracji publicznej do określenia i monitorowania terenów
zagrożonych problemami ekologicznymi, które mogłyby być rozwiązane
przy udziale technologii przetwarzania biomasy w biogaz. Przepisy
odnoszące się do monitoringu w tym zakresie można byłoby wprowadzić
do odpowiednich rozdziałów Prawa wodnego, regulujących ochronę wód
przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
Jednocześnie, proponuje się, by dla biogazowni znajdujących się na
wskazanych wyżej terenach, przy zachowaniu podstawowych unijnych
i krajowych zasad prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadowej,
wprowadzić pewne ułatwienia administracyjno-prawne, przyspieszające
realizację inwestycji.
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9.
Planowanie rozwoju
sektora biogazu

Planowanie w zakresie rozwoju sektora biogazowego wymaga uwzględnienia wielu zagadnień i nie może być ograniczone do wymiaru polityki energetycznej i jedynie bieżących uwarunkowań ekonomicznych. W szczególności, powinny być tu
uwzględniane szczególne korzyści w dziedzinie środowiska, rolnictwa i leśnictwa,
zagospodarowania odpadów czy rozwoju zaplecza gospodarczego terenów wiejskich, jakie mogą przynieść dalsze inwestycje w omawianym obszarze . Obecnie
jednak, na poziomie rządowym nie wypracowano żadnego dokumentu strategicznego, przedstawiającego klarowną systemową ścieżkę dla rozwoju sektora biogazego. Ostatni dokument programowy pochodzi z 2010 r. i dotyczy jedynie biogazowni
rolniczych („Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”),
trudno również dyskutować o jego praktycznych efektach („biogazownia w każdej
gminie” vs. stan obecny).

Propozycja legislacyjna
Proponuje się wprowadzenie w Ustawie OZE regulacji, zobowiązującej
Radę Ministrów do przyjęcia strategicznego dokumentu programowego
w zakresie rozwoju biogazowni i biometanowni. Za jego przygotowanie
oraz regularną aktualizację odpowiedzialny byłby powołany w ramach
kierownictwa Ministerstwa Klimatu Pełnomocnik Rządu ds. OZE
korzystający z bieżącego wsparcia tematycznego Zespołu roboczego
składającego się z przedstawicieli innych resortów (finansów, rozwoju,
a w szczególności rolnictwa i rozwoju wsi) oraz ekspertów branżowych
(m.in. przedstawicieli organizacji i instytucji skupionych w Koalicji Na
Rzecz Biometanu).
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Edukacja ekologiczna w aspekcie biogazu powinna realizować m.in. następujące cele:

10.
Edukacja ekologiczna

•	podniesienie poziomu wiedzy w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł rozproszonych i zrównoważonego rozwoju;
•	budowanie świadomości i znaczenia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł rozproszonych;
•	kształtowanie świadomości ekologicznej oraz podniesienie poziomu ukształtowania zachowań proekologicznych;
•	obniżenie poziomu lęków społecznych wynikających z nieznajomości technologii i oddziaływań źródeł odnawialnych;
•	podniesienie poziomu aktywności w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zrównoważonego rozwoju;
•	podniesienie poziomu aktywności i wiedzy w zakresie obszaru prawno-instytucjonalnego małych i średnich przedsiębiorstw;
W ramach ogólnopolskiego programu edukacji o ochronie środowiska, reakcjach
na zmiany klimatyczne oraz korzyściach przynoszonych w tym obszarze przez biogazownie i utylizację energetyczna gazów cieplarnianych powinny zostać poruszone m.in. następujące zagadnienia:
•	regulacje prawne dotyczące funkcjonowania w branży biogazowej, energetyki
odnawialnej i rozproszonej
•	dyrektywa RED II w sprawie promowania stosowania energii z OZE
•

opłaty środowiskowe i systemy handlu emisjami

•

perspektywy związane z wykorzystaniem biometanu i biowodoru

•	innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz
i biometan
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•	innowacyjne rozwiązania technologiczne dla utylizacji energetycznej biogazu
składowiskowego
•	wpływ regulacji prawnych dla małych i średnich przedsiębiorstw na prawidłowe funkcjonowanie podmiotów wypełniających misję ochrony środowiska i reakcji na zmiany klimatyczne.
Praktyczna strona edukacji ekologicznej powinna podnosić następujące zagadnienia:
•	doświadczenia i rozwój biogazowni – dobór i efektywność substratów z ukierunkowaniem na odpady organiczne, zagospodarowanie pofermentu oraz wykorzystanie ciepła;
•	doświadczenia i rozwój instalacji utylizacji energetycznej biogazu składowiskowego, ograniczających emisję gazów cieplarnianych;
•	nowe trendy rozwoju tj. elektro- i ekomobilność, klastry energii, VAM – dobre
rozwiązania krajowe i zagraniczne oraz wzory do naśladowania;
•	skutki regulacji prawnych dla małych i średnich przedsiębiorstw na prawidłowe
funkcjonowanie podmiotów wypełniających misję ochrony środowiska.

Propozycja Operacyjna
Utworzenie funduszu celowego dedykowanego finansowaniu edukacji
ekologicznej przez podmioty społeczne o charakterze eksperckim
i działającego na zasadzie uzyskiwania grantów na konkretne zadania
pozyskiwanych w ramach procedur konkursowych.
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