
2013-04-18 12010-09-29

I Forum gospodarki niskoemisyjnej – 19 kwietnia 2013 r .

„ Przykłady rozwi ązań niskoemisyjnych ”

Kazimierz Kazimierz Kazimierz Kazimierz śmudamudamudamuda –––– ZZZZ----ca Dyrektora Departamentu Rynkca Dyrektora Departamentu Rynkca Dyrektora Departamentu Rynkca Dyrektora Departamentu Rynkóóóów Rolnychw Rolnychw Rolnychw Rolnych
kazimierz.zmuda@minrol.gov.pl 1

Foto – Beata Wawryn-śmuda



2013-04-18 2

źródło: dane GUS - Gospodarka paliwowo-energetyczna: Przeliczenia własne - MRiRW.
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Gmina samowystarczalna energetycznie

szacowane efekty środowiskowe :

• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w efekcie wytworzenia z odnawialnych 
źródeł 8 GWh energii elektrycznej wyniesie około 6 000 ton/rok (przy przyjęciu 
sprawności energetycznej elektrowni zawodowych opartych na węglu na wysokim 
poziomie 45% - średnia wartość dla elektrowni zawodowych wg Politechniki 
Śląskiej wynosi 33%);

• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przy instalacji min. 500 kolektorów 
w gminie oraz zmianą nośników energii cieplnej w budynkach użyteczności 
publicznej można szacować na  około 1700 ton/rok;

• w rachunku środowiskowym należy uwzględnić istotne ograniczenia emisji 
pochodzenia rolniczego oraz komunalnego na skutek poddania w biogazowniach
procesowi kontrolowanej metanizacji produktów ubocznych i pozostałości 
z rolnictwa, przetwórstwa rolniczego oraz biodegradowalnych osadów ściekowych;

• ponadto w rachunku środowiskowym (w przypadku ujęcia w programie 
pilotażowym termomodernizacji, wymiany liczników oraz wymiany lub 
modernizacji kotłów grzewczych) będzie można uwzględnić około 50 % 
ograniczenie w zużyciu węgla jako nośnika energii,. Przy szacunku ograniczenia 
zużycia węgla na poziomie 3 tys. ton/rok (są gminy w których zużycie węgla na cele 
na cele socjalne i bytowe przekracza 9 tys. ton) ograniczenie emisji CO2  należy 
szacować na około 7 000 ton/rok;
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Gmina samowystarczalna energetycznie

szacowane efekty ekonomiczne :

• wzrost przychodów podmiotów działających na terenie gminy 
z tytułu produkcji energii elektrycznej na poziomie 7 – 9 GWh
/rok  wyniesie około 23 – 30 mln zł/rok (w cenach zakupu OZE 
z 2010r.);

• ograniczenie kosztów działalności UG związanej z 
zabezpieczeniem dostaw ciepła oraz c.w.u. w budynkach 
użyteczności publicznej, które można szacować na 
równowartość około 200 ton węgla – 160 tys. zł/rok;

• ograniczenie ponoszonych przez mieszkańców gminy 
wydatków, które w przypadku montażu kolektorów 
słonecznych można szacować na równowartość co najmniej 
500 – 700 ton węgla – tj. 400 – 560 tys. zł/rok;
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Gmina samowystarczalna energetycznie

szacowane efekty społeczne :

• poprawa bezpieczeństwa energetycznego gminy, jej 
mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych działających na 
jej terenie;

• wzrost aktywności gospodarczej oraz różnicowanie źródeł
przychodów mieszkańców gminy;

• unowocześnienie i zwiększenie konkurencyjności gminy;
• wykorzystanie lokalnie dostępnych OZE oraz promocja działań

w zakresie ochrony środowiska i poprawa stanu środowiska 
naturalnego;

• ograniczenie uciążliwości produkcji zwierzęcej o większym 
poziomie koncentracji;

• możliwość częściowej utylizacji pozostałości poprodukcyjnych 
i odpadów komunalnych;
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Źródło: ekspertyza IERiGś

180 53445 028225 562Polska

5 3321 7037 03516Świętokrzyskie

4 4472 7277 17415Śląskie

2 8704 4897 35914Lubuskie

6 5391 2397 77813Małopolskie

6 2003 2489 44812Podkarpackie

7 6934 69412 38711Pomorskie

10 0522 63612 68810Warmińsko - Mazurskie.

18 4495 12023 5699Podlaskie

5 1498 61113 7608Opolskie

4 84211 00015 8427Zachodniopomorskie

14 7621 65016 4126Łódzkie

4 85513 73418 5895Dolnośląskie

16 5183 28019 7984Kujawsko-Pomorskie.

12 3048 87521 1793Lubelskie

26 5381 69928 2372Mazowieckie

34 3792 26836 6471Wielkopolskie

BiogazBiopaliwa stałeOgółemMiejsceWojewództwo

Potencjał techniczny bioenergii możliwy do wyprodukowania przez 

polskie rolnictwo (w TJ)
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Źródło: ekspertyza IERiGś.
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641 845431 202210 643Łódzkie

124 79968 97355 826Lubuskie

534 968367 499167 469Lubelskie

718 166517 050201 116Kujawsko-pomorskie

211 066120 84190 225Dolnośląskie

RazemProdukcja zwierzęcaProdukcja roślinnaWojewództwo

Potencjał techniczny biogazu  z traw z łąk i pastwisk oraz liści buraków, łętów 
ziemniaczanych i ziemniaków oraz z produkcji zwierzęcej w poszczególnych 

województwach w tys. m3 (produkty uboczne i pozostałości z pr. roln.)
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z LOKALNEJ PRODUKCJI ENERGII 
ODNAWIALNEJ Z BIOMASY ROLNICZEJ

Produkcja energii
Redukcja emisji CO 2

Redukcja emisji NH 4

Rozproszenie o środków 
produkcji energii

RóŜnicowanie źródeł
przychodów rolników

Ograniczenie nawo Ŝenia 
mineralnego

Redukcja emisji 
odorów

Rozbudowa infrastruktury 
technicznej na obszarach 

wiejskich

Niezawodne źródło 
zaopatrzenia w energi ę
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Zmiany w składzie wsadu

w trakcie procesu zachodzącego 

w biogazowni
Źródło: dr A. Juśko – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

• rozłożenie substancji koloidowych, śluzowych itp.
• częściowa przemiana związków azotowych w azot amonowy
• zniszczenie bakterii, wirusów oraz jaj helmintów (wszystkie grupy robaków 

pasożytniczych: przywry, tasiemce, obleńce, kolcogłowy)

• zwiększenie zawartości aminokwasów i witaminy B12
• zmniejszenie ilości substancji zużywających tlen
• brak istotnych zmian makro- i mikroelementów
• zmiana stosunku węgla do azotu C : N 

- w gnojowicy surowej 6,8 : 1,0
- w substancji pofermentacyjnej  15,0 – 25,0 : 1,0
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• współczynnik wykorzystania substancji organicznej z gnojowicy surowej, 
kształtuje się na poziomie 48%, zaś wzrasta do 75–80% dla pozostałości 
po fermentacji gnojowicy, kiszonki i ziarna zboŜa;

• lepsze wykorzystanie składników przez ro śliny  oraz zniszczenie 
nasion chwastów - ma istotny wpływ na zu Ŝycie nawozów 
mineralnych i chemicznych środków ochrony ro ślin ( emisje w procesie 

produkcji );
• eliminacja patogenów i  zarazków chorobotwórczych;
• zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych 

i powierzchniowych, głównie zwi ązkami azotu i fosforu ;
• zmniejszenie ryzyka eutrofizacji wód

Dlaczego biogazownie ?
Porównanie pozostało ści 
pofermentacyjnych z surow ą

gnojowic ą
Źródło: dr A. Juśko – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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Istota biogazowni rolniczej

� Biogazownia rolnicza o zainstalowanej mocy dostosowanej do potencjału 
gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolnego – grupy gospodarstw rolnych w 
zakresie zabezpieczenia dostaw substratów jak też możliwości 
zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnych  nie niesie zagrożeń
środowiskowych, ogranicza, a nie stanowi dodatkowego źródła emisji 
zapachów złowonnych (uciążliwych dla otoczenia) oraz nie jest uciążliwa 
dla społeczności lokalnej – przykładowo poprzez wzrost uciążliwości 
związanych z transportem surowca oraz pozostałości pofermentacyjnych. 

� Inaczej wygląda sytuacji w przypadku lokalizacji (często nietrafionych) w 
środku miejscowości biogazowni o zainstalowanej mocy 1 czy 2 MW, które 
z racji stosowanych substratów nigdy nie uzyskają statusu biogazowni
rolniczej. 

� Biogazownia rolnicza to duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne. 
Przykładowo konkretna biogazownia rolnicza o zainstalowanej mocy 
energetycznej ca 40 kWel pracuje w oparciu o gospodarstwo rolne 
produkujące 500 tuczników, posiadające fermę niosek 12 000 szt oraz 37 ha 
użytków rolnych. 
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DZIĘKUJĘ ZA  UWAGĘ

Wykorzystanie prezentacji, w całości lub części, - z podaniem źródła – lub po wcześniejszym uzyskaniu zgody autora 
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Foto – Beata Wawryn-śmuda


