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1. Wprowadzenie –
energia z OZE w Polsce

• W roku 2010 Rada Europejska przyjęła długookresowy
program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii
Europejskiej na lata 2010-2020 pod nazwą „Europa 2020
– Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”.
Program ten zastąpił, realizowaną w latach 2000-2010,
Strategię Lizbońską i był odpowiedzią na kryzys
gospodarczy.
• Efektem realizacji Strategii „Europa 2020” ma być
gospodarka bazująca na wiedzy, niskoemisyjna,
promująca przyjazne środowisku technologie, oszczędnie
gospodarująca zasobami, kreująca nowe „zielone”
miejsca pracy, a zarazem zachowująca dbałość o
spójność społeczną.

• Jednym z celów nadrzędnych Strategii Europa 2020
jest „Osiągnięcie celów „20/20/20” w zakresie klimatu i
energii:
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w
porównaniu z 1990 r.,
-zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w
ogólnych zużyciu energii,
- zwiększenie efektywności energetycznej o 20%”.

Pozyskanie energii pierwotnej w Polsce
Petadżul (PJ) (1015 dżula)

Źródło: Energia Energy. GUS, Warszawa 2018

Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej
ogółem w UE-28 oraz w Polsce

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r. GUS, Warszawa 2017

Struktura pozyskania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych
w 2016 r. w Polsce

Żródło: Energia Energy. GUS, Warszawa 2018

Wskaźniki strategii Europa 2020:
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu
energii brutto

Źródło: Energia Energy. GUS, Warszawa 2018

Wskaźniki strategii Europa 2020:
Udział energii z OZE w elektroenergetyce

Źródło: Energia Energy. GUS, Warszawa 2018

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii
w Polsce

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r. GUS, Warszawa 2017

Udział nośników energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej
w 2015 r.

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r. GUS, Warszawa 2017

2. Biogazownia rolnicza:
budowa i funkcjonowanie

• Biogazownia rolnicza to instalacja odnawialnego
źródła energii, która służy do wytwarzania biogazu
rolniczego i ewentualnie w której energia elektryczna
i ciepło są wytwarzane z biogazu rolniczego.

• Instalacja odnawialnego źródła energii – instalację
stanowiącą wyodrębniony zespół:
a) urządzeń służących do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna
lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł
energii, lub
b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących
całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania
biogazu rolniczego
– a także połączony z tym zespołem magazyn energii,
w tym magazyn biogazu rolniczego.

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 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.
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

• Biogazownie rolnicze pełnią cztery podstawowe funkcje
(Trzebiński 2012):
- utylizacja surowców, produktów ubocznych i odpadów
pochodzenia rolniczego,
- wytwarzanie biogazu w procesie fermentacji
metanowej,
- produkcja energii elektrycznej i energii cieplej (lub
chłodu) w układzie do kogeneracji,
- wytwarzanie masy pofermentacyjnej
(zagospodarowanej głównie jako nawóz).

• Budowa i funkcjonowanie biogazowni rolniczych
wymaga spełnienia szeregu warunków m.in. z
następujących powodów (Podkówka 2010):
- niektóre substraty przetwarzane w biogazowni
zaliczane są do materiałów uciążliwych i
niebezpiecznych dla środowiska;
- na różnych etapach procesu technologicznego są
emitowane do środowiska substancje odorowe;
- środki transportu i urządzenia stosowane w procesie
technologicznym emitują hałas uciążliwy dla
środowiska;
- biogaz jest środkiem łatwopalnym i w określonych
warunkach może dojść do jego wybuchu.

• Produktami biogazowni są:
- biogaz rolniczy,
- energia elektryczna,
- energia cieplna,
- masa pofermentacyjna.

• Parametry charakteryzujące biogazownię:
- ilość wytworzonego biogazu (m3/rok)
- moc elektryczna (w MWe),
- moc cieplna (w MWt),
- czas pracy modułu kogeneracyjnego (w godz./rok)

• Produkcja biogazu oraz energii elektrycznej i cieplnej
jest w biogazowni procesem wieloetapowym,
przebiegającym z wykorzystaniem wielu urządzeń.
• Typowa biogazownia rolnicza składa się z:
- zbiorników na substraty, hali przyjęć surowca,
- komory fermentacyjnej, tzw. fermentatora,
- zbiornika na gaz,
- zbiorników na produkty pofermentacyjne (kryte lub
odkryte), czasem w formie tzw. lagun,
- systemu oczyszczania biogazu,
- układu do kogeneracji,
- budynku technicznego,
- przyłączy sieci energetycznej/cieplnej.
Za: Trzebiński 2012, zmienione

Uproszczony schemat blokowy biogazowni rolniczej

Oczyszczanie biogazu

Żródło: Biogaz rolniczy – produkcja i wykorzystanie, Warszawa 2009

Uproszczony schemat biogazowni rolniczej - procesy
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Żródło: Biogaz rolniczy – produkcja i wykorzystanie, Warszawa 2009

3. Biogazownie rolnicze w Polsce –
historia i współczesność

Pozyskanie biogazu w latach 2012–2016 w Polsce

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r. GUS, Warszawa 2017

Liczba wytwórców biogazu rolniczego i instalacji wpisanych do
rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Źródło: dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 2017

Produkcja biogazu rolniczego i energii elektrycznej

Źródło: dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 2017

Dane dotyczące wytwórców biogazu rolniczego, stan na
dzień: 23.08.2018 r.; wg rejestru Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa
• Liczba wytwórców biogazu rolniczego: 84
• Liczba instalacji wpisanych do rejestru: 95
• Roczna łączna wydajność instalacji do wytwarzania biogazu
rolniczego: 401 675 966,800 m3/rok
• Najmniejsza wydajność pojedynczej instalacji: 250 tys. m3/rok
• Największa wydajność pojedynczej instalacji: 10 mln m3/rok
• Liczba instalacji w grupach wydajności:
 1 mln m3/rok: 5 (5%)
1 – 5 mln m3/rok: 70 (74%)
 5 mln m3/rok: 20 (21%)

• Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji: 100,633 MWe
• Najmniejsza moc zainstalowana pojedynczej instalacji: 0,080 MWe
• Największa moc zainstalowana pojedynczej instalacji: 2,400 MWe
• Liczba instalacji w poszczególnych grupach elektrycznej mocy:
0,080 – 0,150 MWe : 4 (4%); małe instalacje
15 (16%)
0,151 – 0,500 MWe : 11 (12%)
0,501 – 0,999 MWe : 42 (44%)
1,000 – 1,999 MWe : 28 (30%)
2,000 – 2,400 MWe : 10 (10%)

80 (84%)

Rozmieszczenie terytorialne biogazowni rolniczych wg stanu na
31 grudnia 2017 r.

Źródło: dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 2017
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4. Prawne i środowiskowe
uwarunkowania funkcjonowania
biogazowni rolniczych

• Prawne uwarunkowania budowy i funkcjonowania
biogazowni rolniczych w Polsce oraz produkcji w
biogazowniach energii elektrycznej i cieplej mieszczą
się w kilku obszarach prawnych regulujących m. in.
sprawy energetyki, środowiska, rolnictwa i
budownictwa.

• W planowanej inwestycji pod nazwą „biogazownia
rolnicza” wyróżnić można kilka etapów:
1. etap planowania inwestycji,
2. etap uzyskiwania niezbędnych zezwoleń,
3. etap budowy biogazowni,
4. etap eksploatacji biogazowni.

• Na każdym etapie inwestycji obowiązują określone
przepisy prawa zawarte w ustawach i
rozporządzeniach; niekiedy są one różne dla różnych
etapów inwestycyjnych.

Ustawy i rozporządzenia
• USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
• USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
• USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
• USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
• USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
• USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
• USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
• USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;
• ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z
dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie;
• ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.

Biogazownie rolnicze są budowlami rolniczymi
• W rozumieniu przepisów „Ustawy Prawo budowlane”
biogazownie rolnicze, które wraz z instalacjami i urządzeniami
stanowią całość techniczno-użytkową, są budowlami.
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z
dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie,
w § 3 definiuje pojęcie budowli rolniczych, przez które rozumie
się: „budowle dla potrzeb rolnictwa i przechowalnictwa
produktów rolnych, w szczególności takie jak: zamknięte
zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składowania
obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory
fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego”.
• W myśl powyższego rozporządzenia, biogazownie rolnicze
można uznać za budowle rolnicze.

• Zgodnie z § 4 Rozporządzenia MRiGŻ, usytuowanie budowli
rolniczych i projekt zagospodarowania działki lub terenu
powinny być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku braku tego planu z decyzją o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
• Cytowane rozporządzenie podaje szereg warunków
technicznych i dotyczących usytuowania, jakie muszą spełniać
komory fermentacyjne, zbiorniki biogazu i zbiorniki na
produkty pofermentacyjne w postaci płynnej oraz budowle im
towarzyszące.

Biogazownia rolnicza jest instalacją odnawialnego
źródła energii
• USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii
Rozdział 1
Przepisy ogólne
(w tym słownik terminów i pojęć użytych w ustawie w art. 2, w
tym definicja biogazu i instalacji odnawialnego źródła energii)
Rozdział 3 (art. 18a – art. 38)
Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub
biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów
Rozdział 4 (art. 38a – art. 119a)
Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego
oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii

Kwalifikacja przedsięwzięć zgodnie z art. 59 Ustawy o udostępnianiu
informacji … oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

1.

2.
Przedsięwzięcia

3.

Przedsięwzięcia
wymienione w
rozporządzeniu
RM, czyli
wymagające przed
ich realizacją
uzyskania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach

Przedsięwzięcia
mogące zawsze
znacząco
oddziaływać na
środowisko (§ 2 RM)

Przeprowadzenie oceny
oddziaływania na
środowisko wymagane

Przedsięwzięcia
mogące potencjalnie
znacząco
oddziaływać na
środowisko (§ 3 RM)

Przeprowadzenie oceny
oddziaływania na
środowisko zależne od
wyników screeningu

Przedsięwzięcia niewymienione w
rozporządzeniu RM i nie wymagające
przed ich realizacją uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

„Badanie” i ewentualnie
ocena wpływu na obszary
Natura 2000 (w ramach
postępowania
zmierzającego do wydania
decyzji zezwalającej na
realizację przedsięwzięcia)

Źródło: Wilżak T. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po
rozporządzeniu Rady Ministrów. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa2011

Biogazownia rolnicza jest przedsięwzięciem mogącym
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
• Biogazowni rolniczych o zainstalowanej mocy elektrycznej nie
większej niż 0,5 MW lub wytwarzające ekwiwalentną ilość biogazu
nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko; dlatego też dla takich przedsięwzięć nie
jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej oraz
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
• Biogazownie rolnicze o zainstalowanej mocy elektrycznej większej
niż 0,5 MW (a takich jest w Polsce blisko 85%) zaliczane są do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko; dla takich przedsięwzięć wymagane jest uzyskanie
decyzji środowiskowej i przeprowadzenie oceny oddziaływania na
środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został
stwierdzony przez organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach (na podstawie art. 63 ust. 1
Ustawy o udostępnianiu informacji…).

• Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o
udostępnianiu informacji… organ właściwy do wydania decyzji
wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia
innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na
środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną
obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest
obowiązany do rozważenia przed wydaniem tej decyzji, czy
przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na
obszar Natura 2000.

W procesie inwestycyjnym zaczynamy od decyzji
środowiskowej
• Jedną z ważniejszych decyzji wydawanych w trakcie procesu
inwestycyjnego budowy biogazowni jest tzw. decyzja
środowiskowa, czyli decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
• Zgodnie z art. 71 ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji…
uzyskanie decyzji środowiskowej jest wymagane dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
• Decyzja środowiskowa jest pierwszym etapem procesu
inwestycyjnego i należy ją uzyskać przed uzyskaniem zezwolenia
na realizację przedsięwzięcia, tj. decyzji o pozwoleniu na
budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia
wodnoprawnego i innych decyzji.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
• W zależności od rodzaju przedsięwzięcia, do uzyskania decyzji
środowiskowej może być konieczne przeprowadzenie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
• Zgodnie z art. 3. ust. 1. Ustawy o udostępnianiu informacji… przez
ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozumie
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:
- weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko,
- uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w
postępowaniu.
• Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
szczegółowo określa art. 66 Ustawy.

Procedura wydania decyzji środowiskowej
• Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej w
przypadku biogazowni jest wójt, burmistrz lub prezydent.
• W przypadku biogazowni rolniczej o zainstalowanej mocy
elektrycznej większej niż 0,5 MW (przedsięwzięcie mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), do wniosku o
wydanie decyzji środowiskowej należy dołączyć kartę
informacyjną przedsięwzięcia (KIP).
• Organ właściwy, po otrzymaniu wniosku wraz KIP, zwraca się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko.

• Organ właściwy, po otrzymaniu opinii wydanych na podstawie
KIP, wydaje postanowienie w sprawie, tj.:
- stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko (OOŚ), wydaje decyzję
środowiskową i podaje ją do publicznej wiadomości,
lub
- stwierdza obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla planowanej
biogazowni oraz określa szczegółowe wytyczne dla raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ) .
• Organ właściwy, po złożeniu przez inwestora raportu ROŚ,
występuje o uzgodnienie warunków do regionalnego dyrektora i
powiatowego inspektora oraz podaje do publicznej wiadomości
informację o postępowaniu w sprawie.
• Po przeprowadzeniu postępowania OOŚ i zgromadzeniu
odpowiedniej dokumentacji, organ właściwy wydaje decyzję
środowiskową lub postanawia o odmowie jej wydania.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa)
(Rozdział 3 Ustawy o udostępnianiu informacji …)
• W decyzji środowiskowej właściwy organ określa m.in.:
˃ istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i
eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;
˃ wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do
uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na
wznowienie robót budowlanych;

˃ wykonanie pewnych działań, jeśli wynikają one z ROŚ, tj.:
- wykonanie kompensacji przyrodniczej,
- unikanie, zapobieganie, ograniczanie oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko,
- monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.

5. Zakres oddziaływania biogazowni
rolniczej na środowisko

• Budowa oraz eksploatacja biogazowni rolniczej będzie
wpływać na:
- stan powietrza atmosferycznego przez zanieczyszczenia
substancjami normowanymi, jak dwutlenek węgla,
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, pył,
węglowodory aromatyczne oraz nienormowanymi, jak
substancje odorowe (siarkowodór, amoniak);
- środowisko gruntowo-wodne: w zakresie poboru wody, w
zakresie zanieczyszczenia wód ściekami, wyciekami,
wydostaniem substratów i pofermentu oraz wodami
opadowymi, szczególnie zanieczyszczenia związkami azotu;
- klimat akustyczny poprzez emisję hałasu od urządzeń
technicznych i środków transportu;
- krajobraz poprzez zmianę użytkowania terenu i
wprowadzenia instalacji antropogenicznych do środowiska.
Żródło: Trzebiński 2012, zmienione

• W raportach oceny oddziaływania na środowisko ocenia
się również wpływ przedsięwzięcia m.in. na:
- ludzi,
- florę i faunę,
- dobra materialne i dobra kultury,
- klimat.

• Zanieczyszczenia powietrza następują w wyniku:

- uwolnienia, w wyniku awarii, biogazu bezpośrednio
do atmosfery,
- możliwej, w wyniku awarii, emisji siarkowodoru w
procesie uzdatniania biogazu,
- spalania biogazu w kogeneratorze,
- procesów spalania nadwyżki wytworzonego
biogazu w pochodni,
- spalania paliw w samochodach transportujących i
innych pojazdach (emisja niezorganizowana).

Skład biogazu rolniczego
(za: Podkówka 2010, zmienione)

Substancje

%

Metan

45-75

Dwutlenek węgla

25-45

Woda

2-7

Azot

≤2

Tlen

≤2

Wodór

≤1

Tlenek węgla

≤ 0,5

Siarkowodór

20-20000 ppm

Amoniak

ślady

Siloksany

ślady

Substancje odorowe ślady

Do głównych substancji emitowanych do
atmosfery przy spalaniu biogazu należą:
- dwutlenek węgla,
- tlenki azotu,
- dwutlenek siarki.

Skład gazów spalinowych uzależniony jest od
stopnia oczyszczenia biogazu.

• Emisja odorów następuje:
- z magazynowania surowców,
- z uwolnienia biogazu bezpośrednio do atmosfery
(w wyniku awarii),
- z magazynowania pofermentu,
- z procesu transportu surowców i masy
pofermentacyjnej.

Źródło: dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 2017

Rodzaj i ilość substratu zużytego do produkcji biogazu rolniczego
w 2017 r.
Rodzaj substratu

Ilość
(w tys. ton)

%

1. Gnojowica

802,28

21,2

2. Pozostałości z owoców i warzyw

756,03

20,0

3. Wywar pogorzelniany

755,06

19,9

4. Kiszonka z kukurydzy

468,68

12,4

5. Wysłodki buraczane

280,22

7,4

6. Osady technologiczne z przemysłu rolno-spożyw.

158,17

4,2

Pozostałe 28 rodzajów substratów

567,09

15,0

3787,53

100,0

Ogółem

Źródło: dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 2017

Charakterystyka zapachowa wybranych substratów
do produkcji biogazu
(Curkowski i in. 2014 za: Klemba 2015)
Wybrane produkty rozkładu biomasy
odpowiedzialne z jej nieprzyjemny
zapach

Substrat

Charakterystyka
zapachu

Kiszonka kukurydzy
(zagniwająca)

kwaśny (kwas masłowy),
pleśniowy i stęchły

kwas masłowy, aminy biogenne,
amoniak

Odpady poubojowe

zapach padliny

siarkowodór, merkaptany, aldehydy,
kwasy tłuszczowe, aminy alifatyczne

Gnojowica

zapach kiszonych
ogórków

merkaptany, aminomerkaptany,
amoniak, indol, skatol, aminy, kwasy
tłuszczowe, siarkowodór

Wywar gorzelniany

zapach chlebowy,
fermentacyjny,
gorzelniany

siarkowodór, amoniak

Charakterystyka zapachowa najbardziej uciążliwych
zanieczyszczeń biogazu
(Curkowski i in. 2014 za: Klemba 2015)
Nazwa substancji

Charakterystyka zapachu

Tiole (merkaptany)

zapach zgniłej kapusty lub czosnku

Siarkowodór

zapach zgniłych jaj

Amoniak

ostry, gryzący zapach amoniakalny

Skatol

mdły, fekalny

Indol

mdły, fekalny

Siarczek dietylu

pdobny do czosnku

Siarczek dimetylu

zapach gnijących warzyw

Kwas butanowy

zapach zjełczałego tłuszczu

Metyloamina i trietyloamina

zapach gnilny, rybi

Chlorofenol

zapach leków, fenolowy

• Źródłem hałasu są:
- ruch środków transportu (samochody osobowe,
samochody ciężarowe, ładowarki do załadowania i
wyładowania produktów)
- prace maszyn i urządzeń takich, jak: mieszadła w
fermentatorach, zbiornikach fermentacji wtórnej i
zbiornikach na poferment, pompy, kogenerator,
pochodnia gazu, suszarnia, urządzenia do
granulowania pofermentu.

• Oddziaływania antropogeniczne klasyfikujemy ze
względu na:
- charakter działania: bezpośrednie lub pośrednie;
- czas ich trwania: długo- i krótkoterminowe;
- częstotliwość: powtarzalne, ciągłe, cykliczne,
zanikające;
- skalę: lokalne, regionalne, globalne;
- charakter: skumulowane, synergiczne;
- przypadkowość;
- odwracalność i nieodwracalność.

• Do bezpośrednich oddziaływań biogazowni zalicza
się:
- emisję hałasu,
- emisję zanieczyszczeń, w tym odorów, do
atmosfery,
- wytwarzanie odpadów, w tym masy
pofermentacyjnej
- emisję substancji do gleby, w tym masy
pofermentacyjnej.

Opracowano na podstawie Raportu z Oceny Oddziaływania na Środowisko biogazowni rolniczej w Wilkowie,
Ratajczak M. 2015; zmienione

• Do pośrednich oddziaływań biogazowni zalicza się:
- ruch samochodów (dowóz substratów i wywóz
pofermentu) i wpływ na niezorganizowaną emisję
spalin i emisję hałasu,
- wykorzystanie pofermentu jako nawozu i wpływ na
jakość gleby (w tym jej zanieczyszczenie).

Opracowano na podstawie Raportu z Oceny Oddziaływania na Środowisko biogazowni rolniczej w Wilkowie,
Ratajczak M. 2015; zmienione

• Do wtórnych oddziaływań biogazowni zalicza się:
- produkcję nawozów organicznych z wykorzystaniem
pofermentu i wpływ na poprawę jakości gleby i na
ilość plonów,
- produkcję energii odnawialnej i wpływ na ograniczenie
zużycia paliw kopalnych i ograniczenie emisji
dwutlenku węgla,
- utylizację surowców, produktów ubocznych i odpadów
pochodzenia rolniczego,
- produkcję biomasy na cele energetyczne i wpływ na
strukturę użytków rolnych.
Opracowano na podstawie Raportu z Oceny Oddziaływania na Środowisko biogazowni rolniczej w Wilkowie,
Ratajczak M. 2015; zmienione

• Do skumulowanych oddziaływań biogazowni zalicza
się:
- zmianę sposobu użytkowania terenu przez zajęcie
terenu pod zabudowę,
- zmianę struktury użytków rolnych przez zmniejszenie
powierzchni upraw roślin na cele żywieniowe i
paszowe,
- rozbudowę infrastruktury technicznej w rejonie
przedsięwzięcia,
- zużycie energii elektrycznej.
Opracowano na podstawie Raportu z Oceny Oddziaływania na Środowisko biogazowni rolniczej w Wilkowie,
Ratajczak M. 2015; zmienione

• Stałe, krótko-, średnio- i długoterminowe
oddziaływania biogazowni na środowisko:
- emisja hałasu: średnio- i długoterminowe, stałe,
- emisja zanieczyszczeń, w tym odorów: średnio- i
długoterminowe, stałe,
- ruch samochodowy: krótkoterminowe, cykliczne,
- praca instalacji do produkcji biogazu, energii
elektrycznej i ciepła: długoterminowe, stałe.

Opracowano na podstawie Raportu z Oceny Oddziaływania na Środowisko biogazowni rolniczej w Wilkowie,
Ratajczak M. 2015; zmienione

• Chwilowe, stale powtarzające się w ciągu roku
oddziaływania biogazowni na środowisko:
- emisja hałasu i emisja zanieczyszczeń z pochodni
gazowej przy nadprodukcji biogazu,
- emisja hałasu i emisja zanieczyszczeń podczas
dowozu i wyładunku substratów;
- emisja hałasu i emisja zanieczyszczeń podczas
załadunku i wywozu masy pofermentacyjnej.

Opracowano na podstawie Raportu z Oceny Oddziaływania na Środowisko biogazowni rolniczej w Wilkowie,
Ratajczak M. 2015; zmienione

6. Zagrożenia dla środowiska

• Zagrożenia biogazowni rolniczej dla środowiska
związane są z wszystkimi procesami technologicznymi w
biogazowni, tj.:
- dostarczania i przyjmowania substratów,
- przygotowania substratów (wsadu do fermentatora),
- przetwarzania substratów – wytwarzania biogazu,
- oczyszczania (uzdatniania) biogazu,
- spalania biogazu w układzie do kogeneracji i
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła; również
awaryjnego spalania biogazu w pochodni,
- obróbki masy pofermentacyjnej,
- wywozu masy pofermentacyjnej
- wykorzystania masy pofermentacyjnej jako nawozu na
polach.

Zagrożenia dla środowiska związane z pracą biogazowni
rolniczej
I

Dostarczanie i przyjmowanie substratów
Zagrożenia:
emisja spalin, emisja odorów z transportowanych
ładunków, hałas komunikacyjny, wycieki, wydostanie
się transportowanej masy na drogę i przyległe grunty z
możliwością zanieczyszczenia wody; możliwość
wystąpienia zagrożeń bakteriologicznych i innymi
Oczyszczanie biogazu
patogenami.

Za: Trzebiński 2012; zmienione

Zagrożenia dla środowiska związane z pracą biogazowni
rolniczej
II

Przygotowanie substratów
Zagrożenia:
wystąpienie odorów, pęknięcie zbiorników i
wydostanie się masy z możliwością
zanieczyszczenia wody, emisja hałasu z
urządzeń mieszających, możliwość
wystąpienia Oczyszczanie
zagrożeńbiogazu
bakteriologicznych i
innymi patogenami.

Za: Trzebiński 2012; zmienione

Zagrożenia dla środowiska związane z pracą biogazowni
rolniczej III

Przetwarzanie substratów – wytwarzanie
Oczyszczanie biogazu biogazu
Zagrożenia:
wybuch biogazu, uwolnienie biogazu bezpośrednio do atmosfery;
wydostanie się masy fermentacyjnej na zewnątrz komory z
możliwością zanieczyszczenia wody.
Za: Trzebiński 2012; zmienione

Zagrożenia dla środowiska związane z pracą biogazowni
rolniczej

Oczyszczanie biogazu
Zagrożenia:
wybuch biogazu, emisja
siarkowodoru.
Oczyszczanie biogazu

IV

Za: Trzebiński 2012; zmienione

Zagrożenia dla środowiska związane z pracą biogazowni
rolniczej

Spalanie biogazu w układzie kogeneracji
Zagrożenia:
wybuch gazu, emisja
spalin, emisja
Oczyszczanie
biogazu hałasu.

V
Za: Trzebiński 2012; zmienione

Zagrożenia dla środowiska związane z pracą biogazowni
rolniczej
VI

Obróbka masy pofermentacyjnej
Zagrożenia:
emisja odorów, wydostanie się
przygotowywanej masy z możliwością
zanieczyszczenia wody
Oczyszczanie biogazu

Za: Trzebiński 2012; zmienione

Zagrożenia dla środowiska związane z pracą biogazowni
rolniczej
Biogazownia
VII

Wywóz masy pofermentacyjnej
Zagrożenia:
emisja spalin i hałasu
komunikacyjnego, emisja odorów z
transportowanych ładunków,
awaryjne wycieki, wydostanie się
Pole
transportowanej masy na
drogę i
przyległe grunty z możliwością
zanieczyszczenia wody
Za: Trzebiński 2012; zmienione

Zagrożenia dla środowiska związane z pracą biogazowni
rolniczej
Biogazownia

Wykorzystanie masy pofermentacyjnej
jako nawozu na polach
Zagrożenia:
przenawożenie związkami azotu, zanieczyszczenia
gruntu, zanieczyszczenie wód związkami azotu.

Pole
VIII
Za: Trzebiński 2012; zmienione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Razem

Zagrożenia dla środowiska – podsumowanie

I. Dostarczanie i przyjmowanie substratów

+ + + +

6

II. Przygotowanie substratów

+ + +

III. Przetwarzanie substratów

+

Rodzaj procesu

Rodzaj zagrożenia

+
+

2

+

3

+ +

VI. Obróbka masy pofermentacyjnej

+

VII. Wywóz masy pofermentacyjnej
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3

+

+

V. Spalanie biogazu w układzie kongeneracji

5

+ +

IV. Oczyszczanie biogazu

VIII. Wykorzystanie pofermentu jako nawozu

+ +

2

+

5

+
+

1

5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1

Rodzaj zagrożenia:
1 – wydostanie masy i zanieczyszczenie wody; 2 – emisja hałasu; 3 – emisja odorów;
4 – emisja spalin; 5 – wybuch biogazu; 6 – wycieki; 7 – zagrożenia patogenami; 8 –
pęknięcie zbiorników; 9 – uwolnienie biogazu bezpośrednio do atmosfery;
10 – emisja siarkowodoru; 11 – przenawożenie azotem i zanieczyszczenie wody azotem.

• Uwarunkowania dotyczące lokalizacji biogazowni:
- biogazownie rolnicze są instalacjami, które emitują
zanieczyszczenia powietrza, odory i hałas, zatem mogą być
uciążliwe nie tylko dla środowiska, ale również dla ludzi;
- z powyższych przyczyn, jak również z przyczyn wystąpienia
możliwych awarii, należy bardzo dokładnie przemyśleć
lokalizację tej instalacji;
- biogazownia rolnicza powinna być zlokalizowana w
odległości ok. 1-3 km od osiedli ludzkich (niektóre źródła
podają powyżej 300 m), tak aby przez większą część roku była
po stronie zawietrznej względem zabudowań i terenów
chronionych;

- teren biogazowni powinien być oddzielony od otoczenia
ogrodzeniem systemowych i pasem zieleni izolacyjnej
wysokiej lub średnio wysokiej.
- na obszarach chronionych, jak parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, obszary NATURA 200, otuliny
parków krajobrazowych i narodowych, jak również na
obszarach korytarzy ekologicznych i planowanych obszarach
chronionych mogą wystąpić ograniczenia lokalizacyjne lub
zakaz realizacji przedsięwzięcia;

- lokalizację biogazowni rolniczej należy planować w
regionach i miejscach, gdzie jest stała i odpowiednia
dostępność surowców; dla przykładu: biogazownia o mocy
1 MWe potrzebuje dziennie 270 t biomasy, w tym 57 t
kiszonki z kukurydzy, 3 t ziarna zbóż i 214 m3 gnojowicy
(Podkówka 2010);
- biogazownia powinna być zlokalizowana w miejscach,
gdzie jest dostępność pól uprawnych dla
zagospodarowania odpadu jakim jest masa
pofermentacyjna; dla przykładu: biogazownia o mocy 1
MWe, zależnie od wykorzystanych substratów, wytwarza do
30 000 t pofermentu i potrzebuje 1000-5000 ha na jego
zagospodarowanie jako nawozu (Makara i in. 2017).

7. Wnioski

• Korzyści dla środowiska z użytkowania biogazowni rolniczych
są następujące:
- produkcja energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł
odnawialnych, co powoduje redukcję ilości wytwarzanego
w skali globalnej dwutlenku węgla,
- utylizacja uciążliwych odpadów z produkcji zwierzęcej
(gnojowica, gnojówka, obornik),
- higienizacja odchodów zwierzęcych,
- redukcja emisji odorów wydzielanych w dużych ilościach
przez nie przefermentowane odpady,
- produkcja pofermentu jako wartościowego nawozu lub
substratu polepszającego właściwości gleby (bez odorów,
owoców i nasion chwastów, patogenów), przyczyniającego
się do zmniejszenia emisji metanu i dwutlenku węgla.

• Negatywny wpływ biogazowni rolniczych na ludzi i
środowisko wiąże się głównie z:
- emisją odorów,
- emisją hałasu,
- emisją spalin,
- zagrożeniem patogenami,
- możliwością emisji siarkowodoru,
- możliwością wybuchu biogazu
- możliwością zanieczyszczenia wód w wyniku wycieków
oraz wydostania się substratów, masy fermentacyjnej i
pofermentu ze zbiorników.
- możliwością zanieczyszczenie gleb azotem w wyniku
przenawożenia.

• Analiza dostępnych raportów oddziaływania na
środowisko wskazuje, że biogazownie rolnicze, przy
prawidłowym ich funkcjonowaniu i zachowaniu
wszystkich wymogów budowlanych i technologicznych,
nie będą powodowały zagrożeń i emisji
ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń, w tym
hałasu.
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