


Konferencja: „ Biogazownie Szansą dla rolnictwa i Środowiska”

Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Temat: „PROCES INWESTYCYJNY BUDOWY BIOGAZOWNI ‘’

Opracował: Mutag Polska Sp. z o.o. 

Autor: Artur Kalicki

Wrocław 24.10.2013



1.Biogaz – mieszanina gazów powstałych na wskutek rozkładu materii organicznej 
procesie fermentacji w warunkach kontrolowanych bądź naturalnych.

Przybliżony skład biogazu to : 

• Metan 40-80%

• Dwutlenek węgla  20-50%

• Siarkowodór, amoniak –

ilości śladowe. 

Proces fermentacji - produkty



Wykorzystanie biogazu

Po wyprodukowaniu biogazu należy się zastanowid w jaki, racjonalny sposób można go 
wykorzystad.  Wybór najbardziej optymalnego sposobu zagospodarowania naszego 
produktu zależed będzie przede wszystkim od uwarunkowad techniczno –
ekonomicznych. 

Przykłady zastosowania biogazu:

• Silniki kogeneracyjne

• Turbiny gazowe

• Produkcja biometanu :

• Wtłaczanie do sieci gazowej

• Wykorzystanie jako paliwo samochodowe.

Volkswagen Garbus – na 
1 m3 biogazu może 
przejechad 8,5 km. 

Audi A4 - najszybszy 
samochód zasilany 
biogazem , 
vmax = 364,6 km/h



Całkowita moc instalacji biogazowych:
Ilośd – 220 szt. Moc – 153,494 MW 

Biogazownie przy oczyszczalniach:
Ilośd – 82 szt. Moc – 44,303 MW

Biogazownie rolnicze:
Ilośd –39 szt. Moc – 46,416 MW

Biogaz składowiskowy:
Ilośd – 99 szt. Moc – 60,379 MW

Biogaz z odpadów komunalnych:
Ilośd – 0 Moc – 0 

Biogaz w Polsce

Źródło: www.ure.gov.pl



Schemat procesu inwestycyjnego budowy biogazowni rolniczych :

1. Planowanie

2. Wdrożenie 

3. Realizacja

4. Eksploatacja



1. Lokalizacja – dobór właściwej lokalizacji może 
decydowad o potencjalnym sukcesie bądź 
porażce projektu. Odpowiednio dobrana 
lokalizacja zapewnia komfort psychiczny lokalnym 
mieszkaocom oraz gwarantuje odpowiednie 
zaplecze logistyczne, umożliwiają sprawny, oraz 
ekonomicznie uzasadniony transport substratów. 

W zależności od ceny substratu można określid 
maksymalną odległośd z jakiej opłacalnym jest 
dowożenie substratu, w praktyce jest to 
odległośd do 50 km od lokalizacji inwestycji.

Powierzchnia terenu, który należy przeznaczyd na 
budowę biogazowni o mocy 1 MW to ok. 1,5 ha.  

Ad. 1 Planowanie



2. Substraty – Już podczas etapu planowania i nwestycji
należy uwzględnid dostępnośd zasobów naturalnych w 
okolicy planowanej biogazowni oraz  ich dostępnośd 
w ciągu roku. 

W Polsce do najczęściej wykorzystywanych substratów  
rolniczych należą :

• Kiszonki roślin energetycznych tj. kukurydzy, traw, 
sorgo.

• Wysłodki buraczane,

• Gnojowica, obornik, kurzyniec.,

• Wywar pogorzelniany

Zastosowanie powyższego wsadu umożliwia 
bezkonfliktową możliwośd wykorzystania  pofermentu 
do celów rolniczych, głównie do nawożenia pól 
uprawnych. 

Ad. 1 Planowanie



Najczęściej wykorzystywane substraty w biogazowniach rolniczych -

Źródło: www.arr.gov.pl stan na dzieo 30-09-2013

Ad. 1 Planowanie

Lp.

Rodzaj surowca 

zużytego do produkcji 

biogazu rolniczego

Ilość surowca zużytego do produkcji biogazu rolniczego

( w tonach)

Łącznie Łącznie I półrocze

2011 r. 2012 r. 2013 r.

1. gnojowica 265 960,79 349 173,12 212 465,43

2. kiszonka z kukurydzy 108 876,14 241 590,19 145 485,53

3. wywar pogorzelniany 30 465,11 146 607,49 162 427,51

4. obornik 11 640,53 23 502,98 17 020,66

5.
pozostałości z warzyw i 

owoców
10 984,35 86 109,22 15 939,54



Przykładowe zestawienie rocznej ilości substratów dla biogazowni o mocy 1 MW : 

• Kiszonka kukurydzy 20 000 Mg, lub

• Wysłodki buraczane  19 000 Mg, lub

• Zielonka traw 21 000 Mg, lub

• Wytłoki jabłek i owoców 10 000 Mg .

Ważnym aspektem prowadzonego procesu fermentacji jest utrzymanie poziomu 
suchej masy na określonym poziomie, aby to umożliwid należy zastosowad ko-
substraty płynne bądź wykorzystad recyrkulację wody pofermentacyjnej.

Najczęściej wykorzystywanym ko-substratem jest gnojowica, która zarówno rozrzedza 
wsad jak i odświeża florę bakteryjną prowadzonego procesu. 

Ad. 1 Planowanie



Ad. 2 Wdrażanie:
Koncepcja zagospodarowania terenu – layout.

3. Layout biogazowni – Po wybraniu oraz zatwierdzeniu przez inwestora 
lokalizacji i materiału wsadowego, należy wykonad wstępny plan 
zagospodarowania terenu, uwzględniając wielkości oraz kubatury budowli 
i budynków oraz parametry techniczne dobranych urządzeo. 

Po ustaleniu koncepcji zagospodarowania terenu można rozpocząd proces 
uzyskiwania dokumentacji budowlanej.



Ad. 2 Wdrażanie:
Przykładowa koncepcja instalacji biogazowej o mocy 1 MW z 

możliwością rozbudowy do 1.6 MW



Ad. 2 Wdrażanie - Dokumentacja

1. Dokumenty początkowe:

• Pełnomocnictwo

• Mapy 

• Wypisy z rejestru gruntów 

• Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2. Warunki środowiskowe – urzędem wydającym decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miasta bądź 
Urząd Gminy, właściwy dla lokalizacji inwestycji. 

Inwestycje biogazowe o mocy poniżej 0,5 MW nie wymagają uzyskania decyzji 
środowiskowej ! 

Instalacje o mocy powyżej 0,5 MW, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 
09 lipca 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko § 3 ust. 1 pkt 45 mogą wymagad uzyskania przedmiotowej decyzji.

Czas uzyskania warunków środowiskowych to od 4 do nawet 16 miesięcy !



3. Warunki zabudowy – wydawane przez Urząd Miasta bądź Gminy  zawierają 
podstawowe obostrzenia dotyczące realizowanej inwestycji , w tym między 
innymi : linię zabudowy, wysokośd obiektów, kubatury zbiorników liczba 
elementów infrastruktury technicznej. 

Czas uzyskania decyzji  o WZIZT to maksymalnie 60 dni. 

4. Warunki energetyczne– Określają lokalizację oraz warunki podłączenia instalacji do 
sieci lokalnego operatora energetycznego. 

Administracyjny czas wydania warunków wynosi : 

• 30 dni w przypadku wpięcia do sieci o napięciu znamionowym poniżej 1 kV

• 150 dni w przypadku wpięcia do sieci o napięciu znamionowym 
powyżej 1 kV. 

5. Umowy, promesy na dostawę oraz odbiór mediów, w tym:

dostawa wody, odbiór ścieków,  

Ad. 2 Wdrażanie - Dokumentacja



6. Uzgodnienia branżowe – w zależności od lokalizacji, projekt należy uzgodnid między 
innymi z Zarządem Melioracji, Urzędem Ochrony Zabytków,  Lokalnym 
Nadleśnictwem, Inspektorem Straży Pożarnej. 

7. Projekt budowlany – opracowany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz 
towarzyszącymi, obowiązującymi aktami prawnymi oraz normami. 

Podsumowując: Czas opracowania dokumentacji od podstaw ,może 
wynieśd od 8-12 miesięcy. 

Dobry projekt budowlany powinien umożliwid realizację, bezpośrednio po uzyskaniu 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu budowlanym !

Ad. 2 Wdrażanie - Dokumentacja



Koncesja 

Podstawowym warunkiem otrzymania świadectw pochodzenia tzw. Certyfikatów,  jest 
koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej oraz wpis do Krajowego Rejestru 
Przedsiębiorstw Energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.

Podmiotem odpowiedzialnym za powyższy rejestr jest Agencja Rynku Rolnego.

Na dzieo dzisiejszy do rejestru są wpisane 32 podmioty zajmujące się wytwarzaniem 
biogazu. 



Aspekt ekonomiczny

Nakłady inwestycyjne na budowę biogazowni rolniczej o mocy 1 MWel to 14 – 16 mln zł.

Obecnie w sytuacji braku ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, większośd projektów 
ulega stagnacji po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

Brak twardych i określonych w czasie regulacji prawnych uniemożliwia inwestorom na 
przygotowanie rzetelnego biznesplanu oraz rozpoczęcie inwestycji. 

Na Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii czekamy już 

1053 dni !!! 



Kalkulacja uproszczona

Założenia: Budowa biogazowni 1 Mwel

• Nakłady inwestycyjne – 15 mln zł

• Moc : 1 MW

• Czas pracy w ciągu roku: 8100 h 

• Ilośd wyprodukowanej energii: 8 100 MWh

• Przychód:

– Sprzedaż energii elektrycznej: 200 zł/MWh

– Sprzedaż zielonych certyfikatów: 286 zł/MWh *(200 zł/MWh)**

– Sprzedaż ciepła : 45 zł/MWh

– Sprzedaż praw do certyfikatów fioletowych: 65 zł/MWh

Suma przychodu : 4 827 600 zł (4 131 000 zł)*

• Koszty eksploatacji – 200 000 zł 

• Zakup kiszonki kukurydzy:

– Ilośd: 20 000 Mg

– Cena jednostkowa: 110 zł/Mg

Suma kosztów : 2 600 000 zł

Przy powyższych założeniach czas zwrotu z inwestycji wyniesie kolejno: 6,5 bądź 8,5 roku.
*    Wartośd certyfikatu – zakładana. 

**   Wartośd certyfikatu – stan obecny.



Możliwości zagospodarowania pulpy 
pofermentacyjnej – odpad czy produkt ?
Materiał pofermentacyjny cechuje się znakomitymi właściwościami nawozowymi o 

wysokiej zawartości pierwiastków wspomagających wegetację roślin, w tym N, P, K.

Poferment na dzieo dzisiejszy posiada status odpadu o kodzie 19 06 05, 19 06 06. 

Najpopularniejszą metodą wykorzystania pofermentu jest metoda klasyfikowana w 
Ustawie o Odpadach jako proces odzysku R10.

R10 – Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę 
stanu środowiska. 

Inne możliwości wykorzystania pofermentu:

• Produkcja nawozów mineralno – organicznych,

• Rekultywacja terenów zdegradowanych,  

• Utylizacja termiczna. 



Etap budowy – dokumentacja 
fotograficzna z Gorzesławia.

W grudniu 2012 roku, jako Mutag Polska 
oddaliśmy do użytkowania biogazownię 
rolniczą o mocy 1.6 MW w miejscowości 
Gorzesław, gm. Namysłów. 

Inwestor: Dobitt Energia Sp. z o.o.  należąca 
do grupy ENEA S.A. 

Prace budowlane trwały rok i 3 miesiące. 



Gorzesław – prace ziemne.



Gorzesław – budowa zbiorników. 



Gorzesław – budowa zbiorników.



Gorzesław – budowa zbiorników.



Gorzesław – Silos, Kogeneracja.



Gorzesław – stan obecny.



Dziękujemy za uwagę

Mutag Polska Sp. z o.o.
Ul. Wiejska 1C, 44-200 Rybnik 

biuro@mutag.pl
Tel. + 48 32 433 03 55
Fax. + 48 32 433 03 56

W przypadku zainteresowania, bądź chęci uzyskania dodatkowych 
informacji, prosimy o kontakt. 


