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Głównym celem będzie przestrzenne rozpoznanie potencjału produkcji biomasy na gruntach

marginalnych Polski. Obecnie szacuje się, że grunty marginalne zajmują w kraju ponad 2 miliony

hektarów użytków rolnych. Dodatkowo istnieje możliwości zagospodarowania terenów

poprodukcyjnych, nieużytków znajdujących się w strefach przemysłowych, pasów przy szlakach

komunikacyjnych, nieużytków z roślinnością naturalną – nieobjętych żadną z form prawnych

ochrony przyrody, itp. Łącznie przestrzeń ta stanowi olbrzymi rezerwuar, który może zostać

wykorzystany do celowej produkcji biomasy dla przemysłu chemicznego i energetyki.

Grunty marginalne to tereny o najsłabszych rolniczo glebach, obszary niedostępne lub

niewskazane dla produkcji żywności. Z tego względu ich zagospodarowanie nie stanowi poważnej

konkurencji dla rolnictwa, a wręcz przeciwnie może być działalnością alternatywną w regionach o

niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), aktywizującą głównie gospodarstwa małe, w

których rolnictwo nie jest pierwszym źródłem utrzymania.

Program BioStrateg: 
Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskiwanej z gruntów marginalnych 
w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce
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Słoma = 13,1 GJ/t
Drewno, pellet = 16-19 GJ/t

Węgiel, koks = 24-27 GJ/t



Projekt BioEcon: 
Nowe strategie dotyczące biogospodarki w Polsce
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Potencjał nadwyżek słomy

Potencjał plonu ubocznego słomy w województwie lubelskim określono dla 2 scenariuszy:

Scenariusz 1

Nadwyżki słomy - określone jako różnica między ogólnym plonem słomy a jej wykorzystaniem w

produkcji zwierzęcej i wykorzystaniem poprzez przyoranie w celu poprawy warunków glebowych

(nawożenie słomą). Scenariusz ten można nazwać maksymalnym, ponieważ uwzględnia wszystkie

uprawy, które stanowią o zasobach słomy.

Scenariusz 2

Nadwyżki słomy, określone jako plon słomy pochodzącej z upraw pszenicy i jęczmienia, pomniejszony o

słomę konieczną do przyorania. Dodatkowo wprowadzono współczynnik 0,5. Współczynnik ten wynika

z faktu, że nie cała nadwyżka może zostać ze względów logistycznych zagospodarowana na cele poza

rolnicze (dotyczy to głównie małych i rozproszonych gospodarstw). Scenariusz ten można nazwać

minimalnym, ponieważ uwzględnia tylko te zasoby słomy, które są najkorzystniejsze głównie ze

względów logistycznych dla pozyskania i wykorzystania przez energetykę i przemysł.

W wyniku obliczeń oszacowano potencjał plonu ubocznego w woj. lubelskim na:

Scenariusz 1 (maksymalny): ok. 660 tys. ton słomy

Scenariusz 2 (minimalny): ok. 430 tys. ton słomy
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Przypadek Włoch

• Przypadek Włoch jest znamienny: wytwarzanie biogazu (do produkcji energii 
elektrycznej) z roślin energetycznych i rolniczych produktów ubocznych
(obornik) było i jest zdecydowanie promowane.

• 2008-2012: biogazownie o mocy do 1 MWe otrzymały taryfę gwarantowaną 
(0.28 €/kWh na 15 lat).

 Rozpowszechnienie instalacji o mocy 999 kWe wymagających dużych 
ilości roślin energetycznych (kiszonki z kukurydzy).

 Wzrost cen kiszonki z kukurydzy.
 Duży wzrost powierzchni wykorzystywanej pod uprawę do produkcji 

biogazu.

• Kwestia problematyczna: wzrost konkurencji pomiędzy podmiotami rolno-
spożywczego łańcucha dostaw(mleko, inwentarz) i biogazu

 Zmiany w systemie motywacyjnym produkcji biogazu
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Przypadek Włoch: wpływ polityki subsydiowania na ilość i moc instalacji
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Przypadek Włoch: polityka przed i po roku 2013
 Przed 2013: jednolita taryfa dla instalacji o mocy do 1 MWe (duże instalacje)

 Po 2013: korzyść zależna od klasy wielkości i wykorzystywanego surowca
(małe-średnie instalacje)

Stosowana polityka państwa Przed 2013 Po 2013

Wartość korzyści 

Taryfa gwarantowana dla instalacji o 
mocy do 999 kWe

(280 € MWh-1)

Klasa wielkości (MWe)
Rośliny 

energetyczne 
(€ MWh-1)

Obornik 
(€ MWh-1)

< 300 kWe 180 236

301  - 600 kWe 160 206

601 - 1000 kWe 140 178

System Zielonych Certyfikatów
(223 € MWh-1 ; średnio 2011–13)

1001 - 5000 kWe 104 125

> 5000 kWe 91 101

Przedział czasowy 15 lat 20 lat
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Przypadek Niemiec i Danii

*class II zawierająca substancje preferowane pod względem ekologicznym (np. obornik). 

Dania: do 12% surowca pochodzenia roślinnego

Te same oceny przeprowadzono dla Niemiec (EEG 2012): 

Stosowana
polityka państwa

EEG 2012

Wartość korzyści 
(€ MWh-1)

Klasa wielkości 
(kWe)

Podstawowa 
taryfa 

gwarantowana
Taryfa klasy STC I

Taryfa klasy STC 
II*

Bonus za przetwórstwo 
gazowe

≤ 75 143 60 80 20

76 - 150 143 60 80

151 - 500 123 60 80

501 - 750 110 50 60

751 - 5000 110 40 60

> 5000 60 0 0

Przedział czasowy 20 lat



Rozważania dotyczące biogazowni wykorzystujących obornik

• Jak pokazują przykłady polityki wielu państw w Europie, produkcja 
biogazu z opadów rolniczych, jak obornik czy słoma, jest uznaną 
opłacalną metodą mitygacji emisji gazów cieplarnianych z sektora 
rolniczego.

• Produkcja biogazu z obornika oznacza:
 Redukcję emisji gazów cieplarnianych
 Dobre gospodarowanie nawozem (waloryzacja produktu ubocznego)
 Wykorzystanie produktu pofermentacyjnego jako nawozu
 Integracja dochodu rolników
 Przyczynienie się do samowystarczalności energetycznej

• W przeciwieństwie do produkcji biogazu z roślin energetycznych, 
wykorzystanie obornika jest ściśle związane z produkcją zwierzęcą:
 Komplementarność z tradycyjnymi rolno-spożycznymi łańcuchami 

dostaw 
 Brak zakłóceń cen rynkowych
 Brak ingerencji w sposoby użytkowania gruntów
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Studium przypadku Lubelszczyzny: wykorzystanie obornika do produkcji 
biogazu (potencjał teoretyczny)

• Założenia: małe instalacje (100 kWe)
• Zapotrzebowanie surowcowe:

 300 krów (założenie produkcji obornika) 
 1500 bydła (produkcja gnojowicy)
 7000 świń (produkcja gnojowicy)

Parametry Świnie Bydło Krowy*

Produkcja obornika (t/sztuka/rok) 3.29 10.4 19.8

Zawartość energetyczna (kWh/t) 35 50 135

Moc (kWh/sztuka/rok) 115.26 520 2673

*Dla krów brano pod uwagę tylko produkcję obornika; dla pozostałego bydła i świń tylko produkcję gnojowicy

Źródło: Ragazzoni 2015



Wnioski

• Interesująca perspektywa dla produkcji biogazu z obornika i słomy w Polsce
• Oszacowanie technicznego i ekonomicznego potencjału produkcji biogazu 

wymaga przeanalizowania:

 Danych zebranych na poziomie gospodarstw (liczba i typologia zwierząt 
w gospodarstwie)

 Danych georeferencyjnych do obliczenia kosztów transportu obornika 
 Danych dotyczących biogazowni (koszty inwestycyjne i operacyjne w 

zależności od mocy biogazowni w Polsce)

• Wówczas będziemy mogli ocenić:
 Realistyczną liczbę, wielkość i lokalizację biogazowni możliwych do 

wybudowania w Polsce (wykluczając z analizy małe gospodarstwa)
 Ilość energii możliwą do wyprodukowania zgodnie z kryteriami produkcji 

zrównoważonej pod względem ekonomicznym
 Minimalny konieczny poziom wsparcia inwestycji
 Wpływ na mitygację emisji gazów cieplarnianych wynikającą z produkcji 

biogazu w kontekście gospodarki obiegowej
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