
Uprawa biomasy przemysłowej na gruntach marginalnych.
Nowe możliwości dla Lubelszczyzny

Rafał Pudełko
Anna Jędrejek
Małgorzata Kozak 



BIOMAGIC

Okres realizacji: 2017-2020

BIOSTRATEG III

„Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów 
marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej 

biogospodarce”

Konsorcjum:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) - Lider

2. ChemProf s.c. (CP)

3. Quercus Sp. z o.o. (Qs)

4. Instytut Nowych Syntez Chemicznych (INS)

5. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB)

6. Instytut Technologiczno - Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy (ITP-PIB)

7. Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UMLUB)



CELE PROJEKTU BIOMAGIC

Głównym celem pakietu WP1 będzie przestrzenne rozpoznanie potencjału produkcji
biomasy na gruntach marginalnych Polski. Obecnie szacuje się, że nieużytkowane grunty
rolne 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). Łącznie przestrzeń ta
stanowi olbrzymi rezerwuar, który może zostać wykorzystany do celowej produkcji
biomasy dla przemysłu chemicznego i energetyki. Grunty marginalne to tereny o
słabszych 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.

WP1: Identyfikacja i potencjał gruntów marginalnych do produkcji biomasy 
Wieloletnich Roślin Przemysłowych (WRP) w Polsce

- koordynacja pakietu IUNG PIB



CELE PROJEKTU B IOECON

HORYZONT 2020

„Nowe strategie dotyczące biogospodarki w Polsce”

1. Poprawa organizacji i zarządzania badaniami

2. Aktualizacja strategii badań i innowacji w pełnej zgodności z Polską Strategią
Inteligentnej Specjalizacji (RIS3)

3. Współpraca z decydentami i zainteresowanymi stronami w celu wsparcia regionu 
poprzez transfer wiedzy i zaangażowanie podmiotów gospodarczych w strategiczny 
rozwój regionu

4. Zwiększenie doskonałości badań w dziedzinie biogospodarki i analiz systemowych

5. Koncentracja zasobów i zwiększanie udziału w międzynarodowych, 
interdyscyplinarnych i międzysektorowych projektach badawczo-rozwojowych

6. Szerokie upowszechnianie i promocja biogospodarki oraz wykorzystanie potencjału
regionu

Szczegółowe cele projektu:



REGIONALNE SPECJALIZACJE

Biogospodarka
Jest kluczową inteligentną specjalizacją województwa i obejmuje wszystkie
rodzaje aktywności gospodarczej oparte na biotechnologiach, zwłaszcza
produkcję roślinną i zwierzęcą, produkcję pasz i przetwórstwa rolno-
spożywczego, przemysł farmaceutyczny, chemiczny, odnawialne źródła
energii (biorafinerie, biopaliwa) zdrowie publiczne oraz przemysły i usługi
środowiskowe (ekobiznes)



WPROWADZENIE

Powierzchnia użytków rolnych (2016): 1 428,6 tys. ha
W tym w dobrej kulturze (2016): 1 417,1 tys. ha
Liczba gospodarstw rolnych (2016): 180 tys.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Źródło: GUS

~80% < 10 ha 



DANE

I. dane wektorowe - przestrzenne rozmieszczenie wszystkich działek ewidencyjnych w Polsce;
II. dane tabelaryczne - wykaz działek ewidencyjnych, w obrębie których realizowane są płatności bezpośrednie;
III. dane tabelaryczne - „klasoużytki” - baza opisująca klasy użytkowania;

Identyfikacja i potencjał gruntów 
marginalnych do produkcji biomasy 



INTEGRACJA DANYCH

PostgreSQL - PostGIS
integracja i stworzenie relacyjnej bazy danych Wizualizacja danych

tworzenie zapytań

Bazy danych:
 „wszystkie działki ewidencyjne” - 34,7 mln rekordów;
 „zadeklarowane działki do dopłat bezpośrednich” - 21,7 mln rekordów;
 „klasoużytki” - 67,3 mln rekordów;

Identyfikacja i potencjał gruntów 
marginalnych do produkcji biomasy 



REGIONALIZACJA N IEUŻYTKOWANYCH GRUNTÓW ROLNYCH W POLSCE

MODEL ANALIZ

Klasy bonitacyjne

PostgreSQL
PostGIS

Granice działek ewidencyjnych 
Polski 

dane przestrzenne - shp

Działki ewidencyjne
w bazie ARiMR

dane tabelaryczne - csv

Klasoużytki (EGiB)
dla każdej działki ewidencyjnej

dane tabelaryczne - csv

Działki ewidencyjne 
w bazie ARiMR  

Granice działek ewidencyjnych poza bazą ARiMR

Granice działek ewidencyjnych Polski Klasoużytki (EGiB)
dla każdej działki ewidencyjnej 

TERYT - id

Wybrane klasoużytki (EGiB) dla działek ewidencyjnych 
znajdujących się poza bazą ARiMR

TERYT - id

R – grunty orne

Ł – łąki trwałe

Ps – pastwiska trwałe

Import danych

Działki 
ewidencyjne 

o pow. ≥ 0,3ha
z fragmentami 

wybranych 
klasoużytków

K R O K  1 K R O K  2

K R O K  3
K R O K  4

Tworzenie relacji

S – sady

Lzr – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

Użytki rolne (OFU)

Selekcja

Agregacja 
i wizualizacja

„nieużytkowane grunty rolne w Polsce”



WYNIKI
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Powierzchnia klas bonitacyjnych nieużytkowanych gruntów rolnych
w województwie lubelskim wg rodzajów użytkowania

klasy bonitacyjne

W województwie lubelskim znajduje się:
• ok. 163 tys. ha nieużytkowanych gruntów rolnych (w tym: 36 tys. ha - klas I-III, 127 tys. ha - klas IV-VI);



WYNIKI
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Powierzchnia klas bonitacyjnych nieużytkowanych 
gruntów ornych w województwie lubelskim

W województwie lubelskim znajduje się:

• ok. 102 tys. ha nieużytkowanych gruntów ornych (w tym: III - 22 tys., IV - 33 tys., V i VI - 41 tys. ha)



WYNIKI




