
 

Wszelka działalność rolnicza, w tym produkcja żywności są uzależnione  

od energii elektrycznej praktycznie na wszystkich etapach. Zapotrzebowanie na prąd jest tym 

większe, im bardziej nowoczesne i zaawansowane technicznie są stosowane technologie 

produkcji. Wzrasta ono również wraz z rozwojem gospodarstw i nowymi inwestycjami. 

W wielu regionach rolniczych, starzejąca się infrastruktura układów energetycznych oraz 

chroniczny brak funduszy na nowe inwestycje powodują ekonomiczną  

i cywilizacyjną zapaść. Prowadzi to do ubożenia mieszkańców, powiększania bezrobocia,  

a nawet emigracji. Zapewnienie dostaw energii z instalacji agroenergetycznych  

i utylizacyjnych pozwoliłoby odwrócić te negatywne procesy, zredukowałoby negatywne 

zjawiska społeczne oraz umożliwiło zrównoważony rozwój lokalnej przedsiębiorczości, opartej 

na miejscowych zasobach przyrodniczych i miejscowych odnawialnych źródłach energii 

(OZE). Zdecydowane i skuteczne wsparcie rozwoju OZE może więc być sposobem na poprawę 

budżetów gospodarstw rolnych i innych przedsiębiorców zaangażowanych w produkcję energii 

oraz budowę i eksploatację systemów bio-agro-energetycznych. 

Priorytet dla inwestowania w instalacje biogazowe oraz bioelektrownie wynika  

z treści założeń „Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”. W dokumencie stwierdzono,  

że zrównoważony rozwój jest niemożliwy bez eko-innowacji, przez które rozumie się m.in. 

działania służące zmniejszeniu zużycia zasobów naturalnych. Zmniejszanie presji sektora 

energetycznego na środowisko i zwiększenie produkcji tzw. zielonej energii służy również 

postulowanemu w Strategii zrównoważonemu rozwojowi. 
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Biogazownia rolnicza - zespół urządzeń, służących do prowadzenia fermentacji metanowej 

substratów organicznych, wytworzonych w gospodarstwie rolnym, jak również 

umożliwiającym ich wykorzystanie po zakończonym procesie fermentacji.  

Biogaz rolniczy - paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców 

rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, 

produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub 

biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni 

ścieków oraz składowisk odpadów. 

(Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne) 

 

„Polityka Energetyczna Polski do roku 2030” zakłada, że do 2020 roku w każdej gminie 

powstanie instalacja biogazowa. W Polsce jest miejsce zarówno dla mikrobiogazowni 

rolniczych poniżej 100kW zainstalowanej mocy elektrycznej, jak i dla obiektów wielokrotnie 

większych.  

Wykorzystanie i produkcja energii odnawialnej, w tym przypadku biogazu, jest nie tylko istotna 

z punktu widzenia realizacji celów unijnych, ale przede wszystkim może i powinna ułatwiać 

ochronę środowiska (poprzez likwidację problemu odpadów, których możliwość składowania, 

zgodnie z obowiązującym prawem unijnym w zakresie odpadów, będzie ograniczana  

w kolejnych latach) oraz stanowić źródło dodatkowych przychodów dla rolnika. 

 

Środowisko – szanse i zagrożenia 

Agrobiogazownia produkując „zieloną energię” przynosi efekt ekologiczny, wynikający ze : 

- zmniejszenia zużycia kopalnych surowców energetycznych oraz emisji związków 

powstających  podczas ich spalania, 

- zagospodarowania uciążliwych dla środowiska produktów odpadowych, odchodów  

i produktów ubocznych, których utylizacja innymi metodami jest trudna i kosztowna, 

- redukcji odorów powstających w procesie składowania i rolniczego wykorzystania 

gnojowicy, 

- produkcji naturalnego ekologicznego nawozu na bazie substancji pofermentacyjnej, 

- poprawa warunków nawożenia pól uprawnych w porównaniu z nie przefermentowaną 

gnojowicą, 

- zdolność do utrzymania równowagi humusu w glebie, 



- zniszczenie nasion chwastów, a więc zmniejszenie zużycia chemicznych środków ochrony 

roślin, 

- eliminacja patogenów dzięki procesowi higienizacji, 

- redukcja odorów o ponad 80%, w porównaniu ze stosowaniem do nawożenia pól 

gnojowicy surowej, 

- ograniczenia emisji gazów cieplarnianych: podtlenku azotu, metanu i dwutlenku węgla  

do atmosfery. 

Istotne znaczenie ma pozyskiwanie energii elektrycznej. Na przykład przy produkcji 

energii elektrycznej w klasycznej elektrociepłowni opalanej węglem kamiennym, do atmosfery 

emituje się gazy i pyły. Uzyskanie 1MW energii elektrycznej oznacza emisję 937 kg CO2,  

7,8 kg SO2, 3,2 kg NOx, 0,2 kg CO oraz wytworzenie szlaki (nazwa potoczna żużli 

paleniskowych lub rusztowych) i pyłu. Sprawność agregatu pozyskiwania energii elektrycznej 

na poziomie 25-38%. Podczas spalania 1m3 biogazu o zawartości 55% CH4, przy sprawności 

agregatu 38%, uzyskuje się 2,02 kWh energii elektrycznej. Produkcja 1 MW energii 

elektrycznej wiąże się z emisją 562 kg CO2, 0,49 kg NOx i 0,15 kg SO2 oraz całkowitym 

brakiem szlaki i pyłu.   

Jedną z zalet fermentacji odpadów z produkcji zwierzęcej jest poprawa jakości nawozu 

organicznego, jakim jest gnojowica. Jest ona produkowana codziennie; w ciągu roku jest  

to około 20m3/JPD. Roczna produkcja w kraju wynosi około 10,5 mln m3, dlatego 

zagospodarowanie uciążliwych odpadów i odchodów, a zwłaszcza gnojowicy ma istotne 

znaczenie. Stosowanie surowej gnojowicy stwarza znaczące zagrożenie dla środowiska. 

Wykorzystanie przefermentowanego odpadu z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych  

i roślinnych nie wywołuje w środowisku negatywnych skutków, jak ma to miejsce w przypadku 

stosowania gnojowicy surowej. Jest to istotne nie tylko w skali regionu czy kraju, ale też  

w kontekście międzynarodowym, gdyż Polska jest wskazywana jako poważne źródło 

zanieczyszczeń organicznych Bałtyku. Spływy powierzchniowe zlewni Morza Bałtyckiego, 

jakie migrują z wodami polskich rzek, niosą ogromny ładunek biogenów, a skutki tego zjawiska 

mogą być poważne i długotrwałe. Zmniejszenie tego ryzyka może nastąpić właśnie dzięki 

przetwarzaniu gnojowicy i obornika poprzez fermentację beztlenową.  

Dzięki fermentacji gnojowicy ulegają poprawie warunki nawożenia pól uprawnych 

wskutek wzrostu zawartości N-NH4 do 90%, podczas gdy w gnojowicy surowej udział ten 

wynosi ok. 48,8%. Forma amonowa jest łatwiej przyswajalna przez rośliny i mniej narażona na 



wymywanie do wód powierzchniowych i gruntowych. W związku z tym zmniejsza się ryzyko 

eutrofizacji wód.  

Produkcja biogazu wiąże się też z pewnymi niekorzystnymi skutkami środowiskowymi, 

którym w większości można zapobiegać. Największe obawy wiążą się z uciążliwością 

odorową. Miejscem emisji nieprzyjemnych zapachów może być nie komora fermentacyjna, 

gdyż ta musi być szczelna, a zbiorniki i silosy, w których przetrzymywany jest substrat. 

Właściwe zabezpieczenie miejsc przechowywania substratów pozwala na minimalizację 

uwalniania się substancji złowonnych, jednak niemożliwe jest ich całkowite wyeliminowanie. 

Najczęściej na terenie biogazowni panuje zapach zbliżony do tego, z jakim mamy do czynienia 

przy fermie bydła żywionego kiszonką. Ponadto zapach ten jest już mało wyczuwalny  

w odległości kilkunastu (do kilkudziesięciu) metrów od biogazowni. 

Uciążliwy dla otoczenia może być ruch pojazdów transportujących substraty. Jest on 

uzależniony od rozwiązań organizacyjnych w konkretnej instalacji. Jeżeli substratem 

strategicznym jest kiszonka z kukurydzy (jak ma to miejsce w większości polskich biogazowni) 

ruch ten kumuluje się w okresie 2-3 tygodni, kiedy kukurydza zbierana jest z pola i przewożona 

do silosów. W przypadku wykorzystania substratów odpadowych z przemysłu rolno-

spożywczego, które powstają sukcesywnie przez znaczną część roku, ruch ten będzie 

równomierny i umiarkowany (do kilku transportów dziennie, w zależności od ilości substratu). 

Najmniej uciążliwym rozwiązaniem jest dostarczanie substratów za pomocą urządzeń 

wewnętrznych, np. rurociągu z fermy zwierząt lub zakładu przetwórczego. Hałas 

spowodowany środkami transportu może również stanowić czynnik uciążliwy dla środowiska. 

Dla agrobiogazowni o mocy 1000 kWhel, dzienne zapotrzebowanie na substraty wynosi około 

270 t biomasy, w tym 53 t kiszonki z kukurydzy, 214 t (m3) gnojowicy i 3 t ziarna zboża. 

Kiszonka i gnojowica to substraty o dużej zawartości wody, co ma wpływ na liczbę środków 

transportu. Dlatego też właściwa lokalizacja agrobiogazowni jest szczególnie ważna.   

Uprawa nowych gatunków roślin, obcych naszej strefie klimatycznej, jest regulowana 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin  

i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego 

mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 210, 

poz. 1260). Rozporządzenie to precyzyjnie wskazuje gatunki, których uprawa jest zabroniona 

w Polsce. Jest to m.in. barszcz Sosnowskiego, który był wskazywany jako potencjalna roślina 

przydatna dla biogazowni. 

Wykorzystanie masy pofermentacyjnej do użyźniania pól powinno odbywać się zgodnie 

z zachowaniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach  



i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.), określających dawki, terminy i zasady 

stosowania nawozów naturalnych. 

Budowa biogazowni może się wiązać z negatywnym oddziaływaniem na środowisko, 

dlatego w niektórych przypadkach należy przeprowadzić postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko. Aktem wykonawczym w tym zakresie jest Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  

z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko  

(Dz. U. 257 nr. 179, poz. 1573). Zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 12, lit. g, sporządzenie raportu może 

być wymagane dla instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa i przetwórstwa 

żywności – a więc dla biogazowni, w przypadku, gdy prowadzony jest w niej proces 

kofermentacji z zastosowaniem tych odpadów.  
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