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o Jak długa jest droga do pozwolenia na użytkowanie 

1. Planowanie

2. Dokumentacja techniczna oraz kolejne etapy procedur

3. Rejestr biogazowni

4. Finansowanie 

5. Proces realizacji

6. Zgoda na użytkowanie…

o Dobór technologii w zależności od substratów 

o Dobór rozwiązań energetycznych na przykładach

o Przychody 

o Serwis

o Optymalizacja 

7. Małe instalacje biogazowe czy to się opłaci…??

Plan Prezentacji
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o Lokalizacja w odniesieniu do sąsiedztwa

o Dostęp do substratów oraz ich rodzaje

o Dostęp do drogi dojazdowej

o Możliwości lokalnego zagospodarowania pofermentu

o Dostęp do sieci energetycznej

o Możliwość zagospodarowania ciepła odpadowego

Planowanie inwestycji
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• Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje 
Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

• Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

• poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć
wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których 
raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (3) 
egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym 
nośniku danych;

Dokumentacja techniczna oraz kolejne etapy procedur

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
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• karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt
2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 
może być wymagane) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie 
elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan 
ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których 
organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony 
środowiska);

Dokumentacja techniczna oraz kolejne etapy procedur

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
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• Pracownicy Oddziału Ocen Oddziaływania Wydziału Ochrony Środowiska m.in.:

• weryfikują kompletność złożonych dokumentów,

• ustalają strony postępowania,

• występują do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu 
oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię co do 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 
2) ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

• po uzyskaniu stosownych opinii, wydają postanowienie nakładające lub nie, 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,

Dokumentacja techniczna oraz kolejne etapy procedur

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
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• w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
występują, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) w/w ustawy do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,

• w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez 
zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania 
się
z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując 
jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,

• zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej 
decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym 
uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu 
oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

• Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie 

Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Dokumentacja techniczna oraz kolejne etapy procedur

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
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Złożenie wniosku o ustalenie technicznych warunków przyłączenia do sieci :

1)Energetycznej (około 12% nominalnej mocy biogazowni )

2)Kanalizacyjnej (Ścieki deszczówka można zamontować szambo oraz odprowadzić
wodę do odpływów lub drenaży)

3)Wodnej (woda do celów bytowych)

4)P. Poż. (hydrant i/lub zbiornik p.poż)

Zgoda na ustalenie zjazdu wjazdu na drogę publiczną

Dokumentacja techniczna oraz kolejne etapy procedur

Warunki przyłączeniowe
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1

Złożenie wniosku do Urzędu Miasta wniosku wraz z załącznikami:

- 2 Kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z geodezyjną inwentaryzacją zieleni, obejmującej teren, którego 
wniosek dotyczy i obszar (nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki, nie mniej jednak niż 50 m), na który 
inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem (Państwowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Maz., ul. Kilińskiego 27),

- graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu (na kserokopii mapy), w tym przeznaczenie i 
gabaryty projektowanych obiektów budowlanych,

- wypis z rejestru gruntu (Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30)

- inwentaryzację dendrologiczną (w przypadku konieczności usunięcia drzew pod planowaną inwestycję)

- raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (jeżeli inwestycja zaliczana jest do mogących znacząco oddziaływać
na środowisko)

Uiszczenie opłaty administracyjnej w formie znaczków skarbowych ( na wniosku)  w kasie Urzędu Miasta.

Opłata skarbowa:

* za wniosek                                                   - 5,00 zł

* za każdy załącznik                                       - 0,50 zł

* wydanie decyzji o warunkach zabudowy     - 100,00 zł

(nie podlegają opłacie skarbowej podania, załączniki i czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego)

Zależy od inwestora.

Dokumentacja techniczna oraz kolejne etapy procedur

Warunki Zabudowy
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Dokumentacja techniczna oraz kolejne etapy procedur

Warunki Zabudowy
Lp. Opis działania: Czas realizacji:

2 Analiza formalna i merytoryczna wniosku i załączników pod względem zgodności wymagań prawnych. Jeśli zachodzi konieczność
uzupełnienia wniosku, pracownik urzędu informuje inwestora o brakach. Jeśli dokumentacja jest pełna zostaje wszczęte postępowanie.

14 dni

3 Przeprowadzenie wizji lokalnej i analizy sąsiedniej zabudowy dotyczącej inwestycji przez przedstawicieli: Urzędu Miasta, 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub przedstawiciela Nadleśnictwa Chojnów ( w zależności od typu działki: ogrodowa lub 
leśna) w celu ustalenia lokalizacji inwestycji w sposób chroniący istniejący drzewostan. Wizja zostaje zakończona protokołem.

14 dni

3.1 Wizja przeprowadzana jest zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym terenu. Teren jest analizowany w promieniu 3 
szerokości frontu działki objętej wnioskiem ( nie mniej niż 50m) w celu określenia charakterystyki zabudowy.

7 dni

4 Na podstawie zebranych materiałów oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zostaje przygotowany projekt przedmiotowej 
decyzji.

35 dni od złożenia wniosku ( w 
zależności od ilości złożonych 
wniosków)

5 Projekt decyzji zostaje wysłany do uzgodnień, przez organy wskazane w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Pismem 
przewodnim zostają zawiadomione strony postępowania.

Bezzwłocznie po zatwierdzeniu 
pism przewodnich prze 
Burmistrza Miasta.

6 Po otrzymaniu opinii organów uzgadniających w formie postanowienia, dodatkowe zalecenia zawierane sąw treści decyzji. Terminy otrzymania opinii 
niezależnie od Urzędu Miasta. 
Około 6 tygodni.

7 Wszystkie materiały zawarte w treści decyzji przedkładane są Burmistrzowi Miasta do podpisu jako wersja ostateczna niniejszej 
decyzji.

Bezzwłocznie po otrzymaniu 
uzgodnień zewnętrznych.

8 W chwili, gdy decyzja zostanie wydana inwestorowi zostają również zawiadomione strony postępowania o treści decyzji, na którą
przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania. W przypadku braku odwołań, po 14 dniach 
decyzję o warunkach zabudowy uznaje się za prawomocną.
Za wydanie decyzji pobierana jest opłata (płatne w kasie UM):
-decyzja o warunkach zabudowy i decyzja ustalenia lokalizacji celu publicznego – 100 zł.
-- przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby – 50 zł.

Bezzwłocznie po ustanowieniu 
decyzji przez Burmistrza Miasta 
zostaje wydana inwestorowi i 
po 14 dniach prawomocna może 
służyć dalszym postępowaniu 
administracyjnym.

9 Osobisty odbiór decyzji po uprawomocnieniu (14 dni) przez inwestora. Dotyczy inwestora.

10 Z treści decyzji wynika dalsze postępowanie inwestora oraz konieczne do realizacji następne uzgodnienia zmierzające do otrzymania 
pozwolenia na budowę. W każdym przypadku uzależnione od rodzaju działki, na której będzie przeprowadzona planowana 
inwestycja.

Zależy od jednostki 
uzgadniającej. Terminy 
niezależne od Urzędu Miasta.
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Dokumentacja techniczna oraz kolejne etapy procedur

Warunki Przyłączeniowe dla wytwórców energii elektrycznej

Złożenie poprawnego wniosku do właściwego dla danego terenu operatora 
energetycznego.

Załączniki:

•Mapa poglądowa 

•Mapa pokazująca lokalizację

•Dane techniczne urządzeń wytwórczych

•Schematy połączeń

•Warunki Zabudowy lub MPZP

•Prawo do dysponowania nieruchomością

•Opłata na poczet kosztów przyłączenia (30PLN/kW nominalnej mocy 
przyłączeniowej)
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Dokumentacja techniczna oraz kolejne etapy procedur

Warunki Przyłączeniowe dla wytwórców energii elektrycznej
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Projekt budowlany

Dokumentacja techniczna oraz kolejne etapy procedur



Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-
informacyjna

• Projekt budowlany uniwersalny aby mieć swobodę wyboru dostawcy 
technologii

• Projekt dopasowany do możliwych do pozyskania substratów

• Instalacja o wielkości i mocy wynikającej z warunków technicznych 
lokalizacyjnych 

• Dokładna analiza dostępnych dla naszych potrzeb technologii w celu 
oszacowania kosztów inwestycji

Dokumentacja techniczna oraz kolejne etapy procedur
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Art.3 pkt 20a ustawy – Prawo energetyczne
Definicja biogazu rolniczego

paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej

surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych

lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub

pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego

lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego

z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz

składowisk odpadów.

Rejestr ARR
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Od 1 stycznia 2011 r. działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania:

− energii elektrycznej z biogazu rolniczego,

− biogazu rolniczego (np. w celu wprowadzenia go do sieci gazowej jako 

biometan)

jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do

rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem 
biogazu rolniczego

prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Rejestr ARR
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O wpis do rejestru mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy

spełniają następujące warunki:

– są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców,

administrowanym przez ARR,

– posiadają tytuł prawny do obiektów budowlanych,

w których będzie wykonywana działalność gospodarcza,

– dysponują odpowiednimi urządzeniami technicznymi

i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone, w

szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o

ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie

działalności gospodarczej.

Rejestr ARR
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Wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami

należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR

w Warszawie lub przesłać na adres:

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalno-prawnych, ARR

niezwłocznie przesyła do przedsiębiorcy wezwanie do ich uzupełnienia. Wniosek

powinien zostać uzupełniony w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Decyzja o wpisie do rejestru jest wydawana w terminie 7 dni od dnia wpływu

poprawnie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniem.

Rejestr jest jawny i został udostępniony na stronie internetowej ARR.

Rejestr ARR
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Po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorstwa energetyczne są
zobowiązane do:

– wykorzystywania do produkcji wyłącznie surowców wymienionych

w definicji biogazu rolniczego,
– prowadzenia odpowiedniej dokumentacji – obejmującej m.in.

informacje związane z ilością i rodzajem użytych surowców oraz

ilością wytworzonego biogazu rolniczego, ciepła oraz energii
elektrycznej,

– przekazywania Prezesowi ARR, w terminie 45 dni po zakończeniu

kwartału, sprawozdań kwartalnych,
– informowania Prezesa ARR o każdej zmianie danych zawartych

w tym rejestrze, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu

wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia
zmiany tych danych.

Rejestr ARR
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o Środki własne

o RPO

o NFOŚ dofinansowanie

o NFOŚ kredyty preferencyjne

o BOŚ, BGŻ itd

Finansowanie
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• Wybór najkorzystniejszego rozwiązania 

• W przypadku pieniędzy publicznych np. RPO przetarg lub konkurs ofert

• Rozpoczęcie procesu realizacji zgodnie z harmonogramem 

• Realizacja kontrola przebiegu postępu prac 

• Uruchomienie i udokumentowanie możliwości stabilnej produkcji na 
ustalonym poziomie

Proces realizacji
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Sprawdzenie dostępnych na rynku technologii

Weryfikacja referencji – zrealizowanych inwestycji

Weryfikacja możliwości serwisowych generalnego wykonawcy

Opieka biologiczna i technologiczna 

Wiedza i doświadczenie

Jakość – gwarancją sukcesu

Proces realizacji
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Rodzaj fermentacji:
Mezofilna (NaWaRo)

Termofilna (odpady poubojowe)

Rodzaj biogazowni pod względem zawartości suchej 
masy: sucha, mokra, zagęszczona

Proces realizacji
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Weryfikacja instalacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy:

•SANEPID

•Straż

•Powiatowy inspektor budowlany

Zgoda na użytkowanie
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Zaczyn technologiczny:

Dostarczony przez firmę realizującą (biologiczną) odpowiedni zaczyn technologiczny 

-Zazwyczaj z biogazowni o podobnych parametrach 

-W odpowiedniej ilości i jakości

Dostarczenie energii na potrzeby rozruchu:

Biogazownia powinna być wyposażona w system podgrzewania w celu osiągnięcia 
optymalnej dla procesu temperatury fermentacji 

Niezbędne jest zasilanie elektryczne dla potrzeb własnych które ma zastosowanie 
np. przy rozruch a służy zasilaniu pomp, podajników, mieszadeł, automatyki 
czujników itd.

Proces rozruchu
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Okresem w którym najlepiej jest przeprowadzać rozruch to czas Kwiecień, Maj, 
Czerwiec:

•Niskie koszty związane z ogrzewaniem

•Czas na ponowienie procesu rozruchu w przypadku nieprzewidywalnych 
problemów 

•Stabilne warunki atmosferyczne sprzyjające pracy instalacji

Kiedy najłatwiej przeprowadzić rozruch technologiczny
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Dobór rozwiązań energetycznych na przykładach
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FLARA 
BEZPIECZE
ŃSTWA

BIOGAS SKID –
PRZYGOTOWANI
E BIOGAZU

AUTOMATYCZNY 
SYSTEM WYMIANY 
OLEJU

KONTENER 
SŁUŻĄCY OSŁONIE 
SILNIKA I 
URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH

PŁYTOWY 
WYMIENNIK 
CIEPŁA

SYSTEM 
MONITORING
U

WLOT 
POWIETR
ZA

Chłodnice 
awaryjne

KOMIN Z 
TŁUMIKIEM

Dobór rozwiązań energetycznych na przykładach



Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-
informacyjna

Dobór rozwiązań energetycznych na przykładach

Biogazownia Cargill
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Dobór rozwiązań energetycznych na przykładach

Biogazownia w Rypinie
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Dobór rozwiązań energetycznych na przykładach

Biogazownia w Konopnicy
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Dobór rozwiązań energetycznych na przykładach

Mukki zakład przetwórstwa mlecznego
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Dobór rozwiązań energetycznych na przykładach

Fabryka cegieł i ceramiki Wienerberger
ȃȃȃȃ=92,3% 
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Dobór rozwiązań energetycznych na przykładach
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Dobór rozwiązań energetycznych na przykładach
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Dobór rozwiązań energetycznych na przykładach
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Dobór rozwiązań energetycznych na przykładach
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Dziś:

CC= E + ZC + T + FC + N

CC- cena całkowita

E – energia elektryczna sprzedaż do sieci

ZC – żółty certyfikat

T- ciepło 

FC- Fioletowy certyfikat

N – sprzedaż nawozu

Przychody
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KC=S+Tr+E+Pr+E+inne

KC- koszt całkowity

S- substrat

Tr- transport

E – energia potrzeb własnych 

Pr- pracownicy

Inne (podatki, akcyzy, itd.)

Koszty
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Serwis

• 24h/dobę 365 dni w roku
Zdalny podgląd online
przewidywać i unikać problemów
Elastyczność opcji serwisowych
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Serwis
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Optymalizacja

o Obni żenie zawarto ści siarkowodoru wydłu ża żywotno ść
oleju zastosowanego w silniku
1. Rzadsze przestoje
2. Mniejsze koszty  oleju
3. Większa trwałość elementów układu CHP

o Zwiększenie dyspozycyjno ści silnika do około 96% 

o Wykorzystanie ciepła odpadowego z silnika

o Wykorzystanie ciepłoty spalin
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• Biogazownie pracujące w oparciu o dostępny substrat

• Bazujące na lokalnych odpadach

• Łatwe w zaopatrywaniu w substrat

• Z założenia proste w obsłudze

• Mniej ryzykowne dla banków pod względem stabilności procesu

• Łatwiej zagospodarować ciepło odpadowe

• Minusy:

• Koszt inwestycji stosunkowo wysoki

• To samo dotyczy kosztów eksploatacji

• Brak oddzielnego systemu wsparcia dla mini i mikro instalacji

• Mała dostępność firm realizujących takie projekty

• Brak uproszczonych procedur (takie same jak instalacje 499kW)

Małe biogazownie??
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Dziękuję za uwagę

http://http://www.biogaschannel.comwww.biogaschannel.com//


