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Biogazownie w województwie lubelskim – 
 

w drodze do neutralności klimatycznej 
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Transformacja gospodarki w stronę 
neutralności klimatycznej wg IPCC ? 
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(URE; 31.12.2016) 

Rozwój OZE w Polsce 



Różnica pomiędzy gospodarką tradycyjną 
(linearną) a gospodarką cyrkularną  

Surowce Przetwarzanie Dystrybucja Użytkowanie Odpady 
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EU BioEconomy Strategy (2018) 

Biogospodarka obejmuje wszystkie sektory i systemy  produkcji oparte na 
zasobach biologicznych (zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy i uzyskaną biomasę, 
w tym odpady organiczne) ich funkcje i cele.  

Definicja Biogospodarki 

Biogospodarka łączy sektory usług i sektory produkcji pierwotnej, które 
wykorzystują i wytwarzają zasoby biologiczne (rolnictwo, leśnictwo, 
rybołówstwo i akwakultura); oraz wszystkie sektory gospodarki i przemysłu, 
które wykorzystują zasoby i procesy biologiczne do produkcji żywności, pasz, 
produktów biologicznych, energii i usług w celu zapewnienia jak największej 
efektywności ich wykorzystania.  



Definicja Biogospodarki 

„gospodarka oparta na odnawialnych zasobach naturalnych do 
produkcji żywności, energii, produktów i usług. Biogospodarka ma 
zmniejszyć zależność od kopalnych zasobów naturalnych, 
zapobiegnie utracie różnorodności biologicznej i stworzy nowy 
wzrost gospodarczy i miejsca pracy zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju” (FINLANDIA) 

„koncepcja ekonomiczna, której celem jest  zastąpienie w jak 
największej liczbie obszarów, surowców kopalnych 
wykorzystywanych jako materiały i surowce energetyczne 
surowcami odnawialnymi. Koncepcja biogospodarki obejmuje 
sektory gospodarki,  które produkują, przetwarzają i wykorzystują 
zasoby biologiczne” (AUSTRIA) 



Żywność 

Mobilność 

Mieszkanie 

Dobra osobiste 

Urządzenia 

Wielkość emisji gazów cieplarnianych  
wg. źródeł konsumpcji w Europie 

Sala i inni,  2019 



Rola biogazowni w biogospodarce 

Rolnictwo 

Nawozy 

Biogazownia 

Bio-odpady 
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Gaz do sieci 
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Source: Solar profile allocated per hour based on local radiation data, hourly wind profile and electricity demand scaled from national profile 2016, retrieved 
from ENTSO-E, gas combustion engine efficiency el: 45% (total: 90%).  
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wind & PV electricity (supply) El demand (all)

Największy deficyt: 
12.5 Mwh 

Średni deficyt: 4.5 Mwh 
Średnia nadwyżka: 18 Mwh 

Największa 
nadwyżka: 67 Mwh 

Deficit 
32% 

Surplus 
68% Nadwyżka 

68% godzin 

Deficyt   
32% godzin 

Zapotrzebowanie na energię Produkcja – wiatr i  PV 

Godziny w roku (h) 

Produkcja – wiatr i  PV 

Dynamiczna analiza  potencjalnych 
zasobów OZE 

POWIAT TOMASZÓW LUBELSKI 
  

Source: Hamelin et all; paper  in preparation 
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Liczba biogazowni w Europie 

Źródło: EBA, za  



Substraty wykorzystywane 
 w  biogazowniach w Europie 

Źródło: EBA, za  

Rośliny energetyczne 

Przemysł spożywczy 
 (wysłodki buraczane, 
pozostałości po produkcji 
soków jabłkowych  
 wywar gorzelniany) 

Resztki pożniwne    

Ścieki    

Bioodpady, odpady miejskie     

Inne frakcje odpadów 



Polska 

 Rylski, 2019  



Polska 

 Rylski, 2019  



Okrągły stół z producentami biogazu 

1. 20/03/19 Przypisówka  
2. 20/03/19 Międzyrzec Podlaski 
3. 21/03/19 Koczergi  
4. 12/04/19 Piaski 



Główne substraty biogazowni w woj. lubelskim 

Wywar gorzelniany Wysłodki buraczane/ wytłoki soków  

Przeterminowana żywność  Kiszonka z kukurydzy < 15% 



Produkty biogazowni w woj. lubelskim 

Ciepło - Pelet Energia elektryczna Po-ferment  Nawozy 
 organiczne 



Zidentyfikowane potrzeby w zakresie badań:  

- Ocena emisji GHG i korzyści z wykorzystania biogazu 

- Wpływ pofermentu na  zasobność gleb 

- Biogazownie jako element gospodarki cyrkularnej 

- Korzyści z wykorzystania lokalnego biogazu 



Zamiast podsumowania 
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Kontakt: 
dr. hab. Jerzy Kozyra: kozyr@iung.pulawy.pl    (Członek Rady TKE; IUNG-PIB)  
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