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Wprowadzenie 

Biogazownia wykorzystujaca wyselekcjonowana frakcje biodegradowalna opadów 
komunalnych, dalej zwana umownie biogazownia komunalna, laczy w sobie dwie bardzo 
istotne funkcje: zagospodarowanie odpadów oraz produkcje energii odnawialnej. Decydujacym 
czynnikiem dla realizacji tego typu inwestycji jest system rozwiazan zawartych w prawie 
odpadowym oraz w prawie energetycznym. Odpowiednia kwalifikacja prawna przedsiewziecia 
ma istotne znaczenie. Niestety, wydaje sie, ze biogazownie komunalne, rozumiane jako 
instalacje wytwarzajace energie z odpadów, zostaly pominiete przy opracowywaniu ostatnich 
rozwiazan prawnych w Polsce. 

Zasadniczo biogazownia komunalna jest instalacja podobna do biogazowni rolniczej, 
rozbudowana o dodatkowe moduly technologiczne na etapie wstepnego przetwarzania odpadów 
komunalnych. Kluczowym uwarunkowaniem dla  budowy i funkcjonowania tego typu instalacji 
jest jej lokalizacja na terenach zurbanizowanych lub w ich sasiedztwie, gdzie wystepuje 
odpowiednia ilosc biomasy odpadowej z gospodarstw domowych, gastronomii, zakladów 
zbiorowego zywienia, jednostek handlu detalicznego, czy z zakladów produkujacych lub 
wprowadzajacych do obrotu zywnosc. Istotny jest takze dostep do infrastruktury technicznej 
(linie energetyczne i drogi dojazdowe, itp.). 

Pierwsze instalacje biogazowe oparte na odpadach komunalnych powstaly na swiecie w latach 
90-ych ubieglego wieku i poczatkowo byly to uklady oparte na kofermentacji z innymi 
substratami1. Obecnie kofermentacja z substratami pochodzenia rolniczego nie jest czesto 
stosowana, jednak w UE zauwazalne jest poszukiwanie przez operatorów biogazowni 
rolniczych nowych substratów ze wzgledu na rosnace ceny pozyskania roslin energetycznych 
jako wsadu 2.  

Biogazownie oparte na organicznej frakcji odpadów komunalnych funkcjonuja w Europie, 
obecnie jest ich ok. 200, sa one powszechne w 17 krajach. Wiekszosc to instalacje bazujace na 
segregowanych u zródla odpadach organicznych. W 2010 r. instalacje te przerabialy ponad 
5 mln ton odpadów rocznie, okolo 100 z nich bylo zainstalowanych w Niemczech2,3,4. Na 
drugim miejscu pod wzgledem przetworzonych odpadów w biogazowniach jest Hiszpania i 
Francja4. Realizowane obiekty sa coraz wieksze: w latach 90-ych XX wieku przecietna 
instalacja byla zaprojektowana na 12.000 t/r, w roku 2010 jest to juz 30.000 t/r. Tam gdzie 
selektywna zbiórka nie jest powszechnie stosowana (Francja, Hiszpania, Wielka Brytania), 
powstaja instalacje na odpady mieszane o wielkosci ponad 100.000 t/r. W innych krajach, 
takich jak Szwajcaria, Austria, Szwecja, Norwegia, buduje sie mniejsze instalacje o przerobie 
rocznym 8.000-15.000 t. Natomiast Niemcy, Belgia i Wlochy to kraje, gdzie wystepuja 
instalacje sredniej wielkosci 30.000-50.000 t/r 4.  
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W Polsce nie wyksztalcilo sie jeszcze zaplecze techniczno-organizacyjne do wdrozen 
biogazowni komunalnych. Niejasna jest takze kwalifikacja prawna tego typu instalacji, co nie 
daje jasnych klarownych przeslanek dla realizacji biogazowni komunalnych.  

Autorzy artykulu analizowali, w jaki sposób biogazownie komunalne zostaly ujete w 
istniejacych i projektowanych rozwiazaniach prawnych – z zakresu prawa odpadowego i prawa 
energetycznego, poprzez znalezienie odpowiedzi na ponizsze pytania:  
§ Czy zapewnione sa podobne warunki dla rozwoju biogazowni jak dla innych 

konkurencyjnych technologii przetwarzania odpadów? 
§ Czy biogazownia komunalna moze byc uznana za instalacje do recyklingu 

organicznego? 
§ Czy biogazownia komunalna moze byc uznana za instalacje do odzysku energii?  
§ Czy biogaz z odpadów komunalnych otrzyma wsparcie w postaci zielonych 

certyfikatów niezbedne do osiagniecia odpowiedniego poziomu oplacalnosci?  

Rezultaty wstepnej analizy zainteresuja nie tylko gospodarzy rynku odpadów (samorzady), ale 
przede wszystkim przedsiebiorców (w tym male i srednie przedsiebiorstwa), które w 
nadchodzacej rewolucji odpadowej i energetycznej upatruja szans na wdrozenie innowacyjnych 
uslug i inwestycji.  

Biogazownia komunalna w prawie odpadowym  

Polska jest na poczatku drogi wdrozenia regulacji wspólnotowych w obszarze gospodarowania 
odpadami. Znowelizowana Ustawa o odpadach 5 oraz Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku 
w gminach6 wprowadzaja szereg nowych wymagan z zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi. Wydaje sie, ze biogazownia komunalna moze stanowic potencjalne rozwiazanie 
w odniesieniu do nastepujacych kwestii: 
§ ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych 

do skladowania,  
§ selektywnego zbierania odpadów,  
§ odzysku z odpadów substancji, materialów lub energii.  

Obecnie gminy sa na etapie implementacji Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w 
gminach, której termin wdrozenia jest okreslony na 1 lipca 2013 roku. Ustawa ta jest bodzcem 
stymulujacym selektywna zbiórke odpadów, m.in. wyselekcjonowana frakcje ulegajaca 
biodegradacji (BFOK). Dla Polski prognozowana ilosc BFOK, jaka bedzie mogla trafic na 
skladowiska w 2013 roku, to 2,19 mln ton (50% calkowitej ilosci z 1995 r.), a w 2020 roku to 
1,53 mln ton (odpowiednio 35%). Oznacza to, ze przy utrzymujacej sie na stalym poziomie 
produkcji odpadów komunalnych (okolo 12,1 mln ton/rok), w 2013 roku trzeba bedzie 
zagospodarowac dodatkowo ok. 2,1 mln ton w inny sposób niz przez skladowanie, a w 2020 
roku az 2,8 mln ton 7.  

Dotychczas powszechna metoda zagospodarowania BFOK jest kompostowanie. Istniejace 
moce przerobowe w Polsce sa niewystarczajace dla zagospodarowania odpadów. Konieczna 
jest budowa szeregu nowych instalacji do przetwarzania, zarówno odpadów zmieszanych, jaki i 
wyselekcjonowanej frakcji ulegajacej biodegradacji (BFOK). W Niemczech kompostownie 
przerabia sie na biogazownie komunalne8. W literaturze przedmiotu, recykling oraz odzysk 
energii, traktowane sa jako dwie dobrze uzupelniajace sie metody, odpowiednie do 
przeksztalcania róznych frakcji odpadów komunalnych, w tym BFOK.  
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Wazne jest w jaki sposób zaprogramowac budowe calego systemu gospodarki odpadami tj. nie 
tylko podsystem selektywnego zbierania, ale równiez lokalizacje poszczególnych instalacji. 
Poczawszy od 2012 wzmocniona zostala rola planowania na szczeblu wojewódzkim. Uchwala 
sejmiku województwa w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
(WPGO) jest aktem prawa miejscowego. W praktyce zapisy tego planu decyduja o lokalizacji 
nowych instalacji przetwarzania odpadów.  

Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach gospodarka odpadami w województwie funkcjonuje w 
oparciu o regiony gospodarki odpadami komunalnymi, czyli obszary liczace co najmniej 150 
tys. mieszkanców (moze byc to takze obszar jednej gminy powyzej 500 tys. mieszkanców). Do 
obslugi poszczególnych regionów pod wzgledem zagospodarowania odpadów zmieszanych, 
odpadów zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
skladowania wyznacza sie regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych 
(RIPOK). Regionalna instalacja (art. 35, ust. 6) to zaklad zagospodarowania odpadów o mocy 
przerobowej wystarczajacej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru 
zamieszkalego przez co najmniej 120 tys. mieszkanców, spelniajacy wymagania najlepszej 
dostepnej techniki lub technologii. RIPOK obejmuje: termiczne przeksztalcanie odpadów (tj. 
spalanie), lub mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych,  
lub przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, lub 
skladowanie odpadów powstajacych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostalosci z sortowania odpadów komunalnych.  
 
Z literalnego rozumienia powyzszej definicji RIPOK i zastosowania spójnia „lub” wynika, ze 
biogazownia komunalna oparta na przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów zielonych i 
innych bioodpadów moze byc samodzielna instalacja regionalna (gdy moc przerobowa bedzie 
wystarczajaca do przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkalego przez co najmniej 120 tys. 
mieszkanców, spelniajaca wymagania najlepszej dostepnej techniki lub technologii). Jednak 
nasuwa sie pewna watpliwosc kiedy wezmiemy pod uwage, iz zalozeniem RIPOK jest 
kompleksowe zagospodarowani odpadów komunalnych. Nalezaloby wówczas uznac iz 
biogazownia komunalna moglaby funkcjonowac jako samodzielny obiekt pod warunkiem 
dzialania w systemie. Wg prof. M. Górskiego „Wyraznie uzyty w konstrukcji spójnik „lub” 
oznacza tyle, ze poszczególne instalacje systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie 
musza miec postaci jednego zakladu, ale moga stanowic odrebne obiekty, które jednak dzialaja 
w pewnym systemie”.  
 
W województwie mazowieckim w WPGO9 wyodrebniono piec regionów gospodarki odpadami 
(ciechanowski, plocki, warszawski, ostrolecko-siedlecki, radomski); wszystkie te regiony maja 
powyzej 300 tys. mieszkanców. Zgodnie z zaleceniami Krajowego Programu Gospodarki 
Odpadami, w regionach powyzej 300 tys. mieszkanców, dla odpadów zmieszanych 
podstawowa metoda zagospodarowania jest termiczne unieszkodliwianie (tj. spalarnie). W 
mazowieckim WPGO, dla trzech regionów z pieciu, czyli dla aglomeracji warszawskiej, 
obszaru plockiego i radomskiego, jednoznacznie wskazano na budowe obiektu termicznego 
unieszkodliwiania.  
 
Nalezy takze zauwazyc, ze zapisy WPGO stanowia, ze poza RIPOK moga funkcjonowac inne 
instalacje przetwarzajacych poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych. Na tej 
podstawie mozna przyjac, ze w regionach gospodarki odpadami, w których planowane sa 
spalarnie, teoretycznie w przyszlosci moga takze powstac biogazownie komunalne, do których 
beda trafialy bioodpady i odpady zielone selektywnie zbierane „u zródla”. Beda one zatem 
mogly funkcjonowac na takich samych zasadach jak inne instalacje przetwarzajace odpady z 
selektywnej zbiórki.  
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Mazowiecki WPGO zaklada bardzo niski poziom selektywnej zbiórki odpadów do roku 2023,  
co ma negatywne konsekwencje dla mozliwosci realizacji biogazowni komunalnych jako 
instalacji odzysku BFOK. Nie nalezy zakladac, ze stan taki bedzie permanentny do 2023 r., 
nalezy raczej zaprogramowac dzialania majace na celu znaczne podniesienie udzialu frakcji 
wyselekcjonowanych. Beda one mogly byc kierowane, zgodnie z zasada bliskosci, do 
wymienionych instalacji przetwarzajacych odpady. Niestety obecnie zadna z wymienionych w 
WPGO dla woj. mazowieckiego nie jest instalacja fermentacji metanowej BFOK.  

W krajach, takich jak Szwecja czy Niemcy, zdobyto wieloletnie doswiadczenia w selektywnym 
zbieraniu odpadów (w Niemczech wzrost z poziomu 2,1 mln ton w 1990 r. do 8,6 mln ton w 
2006 r., w Szwecji 153 z 290 gmin stosowalo system selektywnej zbiórki w 2009 r.)10 W roku 
2009 79,2% populacji Niemiec mialo mozliwosc separacji BFOK u zródla, systemem tym 
objete bylo 69% powierzchni kraju11.  Okolo 50% obywateli uczestniczy w selektywnej zbiórce 
odpadów – ponad 8 mln t odpadów rocznie, z czego 2 mln t przeznaczanych jest jako wsad do 
biogazowni12.  

Instalacja recyklingu organicznego czy odzysku energii 

Zgodnie z definicjami podanymi w Ustawie o odpadach, nalezy uznac, ze wsad do biogazowni 
komunalnej stanowia odpady ulegajace biodegradacji (art. 3, ust. 1, pkt. 10), czyli odpady, które 
podlegaja rozkladowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. W 
szczególnosci sa to bioodpady (art. 3, ust. 1, pkt. 1), czyli odpady z terenów zieleni, odpady 
spozywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakladów gastronomi, zakladów zywienia 
zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a takze podobne ze wzgledu na swój charakter lub 
sklad odpady z zakladów produkcyjnych lub wprowadzajacych do obrotu zywnosc. 

Podstawowym procesem przetwarzania bioodpadów w biogazowni komunalnej jest obróbka 
beztlenowa – fermentacja metanowa, w wyniku której powstaje biogaz (paliwo zwykle 
przetwarzane na miejscu na energie) oraz pozostalosc po fermentacji, która moze miec 
przydatnosc nawozowa. W Ustawie o odpadach biogazownia komunalna nie wystepuje jako 
zdefiniowane osobno pojecie. Wydaje sie, ze biogazownia komunalna wpisuje sie dobrze w 
definicje recyklingu (art. 3, ust. 1, pkt. 23). Pojecie recyklingu rozumiane jest jako odzysk, w 
ramach którego odpady sa ponownie przetwarzane na produkty, materialy lub substancje 
wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie 
materialu organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego 
przetwarzania na materialy, które maja byc wykorzystane jako paliwa. Bowiem najwazniejszym 
celem stosowania recyklingu jest oszczednosc surowców oraz energii, która zostala zuzyta do 
ich wytworzenia. 

Definicja recyklingu organicznego pasuje do kompostowni, gdzie bioodpady poddawane sa 
obróbce tlenowej, w wyniku czego powstaje produkt o wlasciwosciach nawozowych lub srodek 
wspomagajacy uprawe roslin. W przypadku biogazowni komunalnej jest spelniony warunek 
uzyskania z materialu organicznego (bioodpadów) produktu wykorzystywanego w innych 
celach, np. nawozowych, jednak wyklucza sie odzysk energii i powstanie paliwa, które przeciez 
w kazdej biogazowni sa kluczowymi produktami dla zapewnienia oplacalnosci inwestycji.  

Ustawa o odpadach definiuje odzysk energii (art.3,ust.1,pkt.15) jako termiczne przeksztalcanie 
odpadów w celu odzyskania energii. Dalej w tejze Ustawie podano definicje termicznego 
przeksztalcania odpadów (art.3,ust.1,pkt.29), które obejmuje: a) spalanie odpadów przez ich 
utlenianie, b)  inne niz wskazane w lit. a procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym 
pirolize, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstajace podczas tych procesów sa 
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nastepnie spalane. Zatem biogazownia nie moze byc zakwalifikowana jako instalacja odzysku 
energii, poniewaz proces rozkladu biologicznego w kontrolowanych warunkach przy 
wykorzystaniu mikroorganizmów, nie jest procesem termicznym. Co prawda w literze b) 
definicja uwzglednia procesy inne niz tlenowe, w których powstaje paliwo, które jest nastepnie 
spalane, jednak dla biogazu nie jest spelniony warunek podstawowy, tj. termiczne 
przeksztalcanie odpadów.  

Nalezy zatem jasno stwierdzic, ze w obecnym porzadku prawnym biogazownia komunalna jest 
traktowana jako instalacja recyklingu organicznego. Jednoczesnie, warunkiem uznania 
biogazowni komunalnej jako instalacji recyklingu jest mozliwosc dalszego wykorzystania 
osadu powstalego po fermentacji. W obowiazujacym porzadku prawnym pojawia sie jednak 
watpliwosc, czy osad powstaly po fermentacji bioodpadów w biogazowni komunalnej moze 
byc uznany za nawóz czy staje sie odpadem.  

Przefermentowane odpady po fermentacji suchej odpadów ulegajacych biodegradacji 
zbieranych selektywnie znalazly sie w rozporzadzeniu w sprawie procesu odzysku R10 13, które 
okresla warunki odzysku za pomoca procesu odzysku R10 – rozprowadzanie na powierzchni 
ziemi w celu nawozenia lub ulepszania gleby, wymienionego w zalaczniku nr 5 do ustawy z dn. 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku (tzw. 
starej ustawy). W Ustawie o odpadach procesy odzysku sa wymienione w zalaczniku nr 1, a 
proces R10 rozumiany jest jako  obróbka na powierzchni ziemi przynoszaca korzysci dla 
rolnictwa lub poprawe stanu srodowiska. Zgodnie z art. 250 Ustawy o odpadach przepisy 
wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ust.2b, starej ustawy, zachowuja moc do dnia wejscia 
w zycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowej ustawy, nie dluzej jednak niz 
przez okres 24 miesiecy od dnia jej wejscia w zycie. Odpady o kodzie 19 06 04 znalazly sie na 
liscie odpadów dopuszczonych do odzysku, które musza spelnic warunki okreslone w 
rozporzadzeniu w sprawie standardów jakosci gleby oraz standardów jakosci ziemi 14, m.in.: 
wprowadzenie odpadów do gleby nie moze spowodowac przekroczenia standardów nawet przy 
dlugotrwalym stosowaniu oraz odpady sa stosowane w taki sposób i w takiej ilosci, aby ich 
wprowadzenie do gleby nie spowodowalo przekroczenia dopuszczalnych wartosci metali 
ciezkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) okreslonych w zalacznikach nr 2 i 3 do rozporzadzenia 
Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów sciekowych 15. 
Konstatujac nalezy zauwazyc, ze przefermentowane odpady z beztlenowego rozkladu odpadów 
komunalnych po spelnieniu okreslonych prawem warunków moga zostac wykorzystane do 
rozprowadzania na powierzchni ziemi w celu nawozenia lub ulepszania gleby. 
 
Wsparcie w formie zielonych certyfikatów 

Komisja Europejska, 21 marca 2013 r., oglosila decyzje o skierowaniu przeciwko Polsce 
sprawy do Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci za brak wdrozenia Dyrektywy 
2009/28/WE dotyczacej odnawialnych zródel energii (OZE). Termin wdrozenia dyrektywy 
minal w grudniu 2010 r. Komisja wnioskuje o kare dla Polski w wysokosci ponad 133 tys. euro 
dziennie. Prace nad projektem Ustawy o odnawialnych zródlach energii 16 trwaly w ciagu 
calego 2012 r., jednak do dzis dyrektywa nie zostala transponowana.  
 
Definicja biogazu zawarta w projekcie Ustawy OZE jest dosc szeroka (art. 2, pkt. 1): gaz, 
którego glównym skladnikiem jest metan, uzyskany z biomasy, w szczególnosci z instalacji 
przeróbki odpadów zwierzecych lub roslinnych, oczyszczalni scieków oraz skladowisk 
odpadów. Mozna przyjac, ze biogaz z ulegajacych biodegradacji frakcji odpadów komunalnych 
(BFOK) wyselekcjonowanej u zródla zawiera sie w powyzszej definicji, zwlaszcza, ze BFOK 
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zawiera sie w definicji biomasy (art. 2, pkt. 3) – ulegajace biodegradacji czesci produktów, 
odpady lub pozostalosci pochodzenia biologicznego (…), a takze ulegajaca biodegradacji czesc 
odpadów przemyslowych i komunalnych. Niestety w projekcie ustawy resort gospodarki 
zaproponowal wsparcie tylko dla biogazu rolniczego, biogazu skladowiskowego i biogazu z 
biomasy z oczyszczalni scieków. Biogaz z BFOK zostal zupelnie pominiety.  
 
Projekt Ustawy OZE róznicuje wsparcie dla poszczególnych technologii OZE i wielkosci 
instalacji poprzez wspólczynniki korekcyjne w odniesieniu do zielonych certyfikatów. Podano  
rodzaje instalacji i wielkosc wspólczynników korekcyjnych, jednak nie ma tam biogazowni 
BFOK. Zatem instalacje tego typu zostaly pominiete w systemie wsparcia, co praktycznie 
uniemozliwi realizacje inwestycji z powodów ekonomicznych. Warto zauwazyc, ze pominieto 
równiez mozliwosc wtlaczania biogazu wytwarzanego z BFOK do sieci gazu ziemnego (taka 
mozliwosc przewidziano jedynie dla biogazu rolniczego).  
 
Byc moze polski ustawodawca zalozyl, iz biogaz z BFOK nie potrzebuje dodatkowego 
wsparcia. Jednak analiza przypadków z innych krajów pokazuje, ze udzielane jest znaczne 
wsparcie finansowe. W Niemczech Ustawa OZE (EEG 2012)17 gwarantuje biogazowniom 
komunalnym wsparcie (Tab. 1) na poziomie od 470 zl/MWh (dla instalacji >500 kWel 
oddanych w 2020 r.) do 640 zl/MWh (dla malych instalacji oddanych w 2012 r.)18. W Austrii 
wsparcie to wynosi ok. 416 zl/MWh (>500 kWel) oraz 530-590 zl/MWh (<500 kWel)19. 
 

Tabela 1. Wsparcie dla energii elektrycznej z biogazowni komunalnych w Niemczech w 
cEUR/kWh 

Rok oddania instalacji do uzytkowania do 500 kWel >500 kWel 
2012 16,00 14,00 
2013 15,68 13,72 
2014 15,37 13,45 
2015 15,06 13,18 
2016 14,76 12,91 
2017 14,46 12,65 
2018 14,17 12,40 
2019 13,89 12,15 
2020 13,61 11,91 
2021 13,34 11,67 

Zródlo: Kemfert C., Schäfer D. 2012. 

Powstajace na terenie jednej gminy ilosci bioodpadów sa stosunkowo niewielkie, co oznacza, 
ze pozyskanie wyselekcjonowanej frakcji BFOK do produkcji biogazu musi byc 
skoordynowane pomiedzy kilkoma sasiadujacymi gminami; takie podejscie jest powszechne w 
krajach Europy Zachodniej. Przykladowa analiza rynku substratów do biogazowni komunalnej 
w gminie podmiejskiej woj. mazowieckiego (15.000 mieszkanców) wykazala, ze mozliwa do 
pozyskania ilosc BFOK odpowiada biogazowni komunalnej o mocy ok. 150 kWel. Dlatego 
równie waznym dla racjonalnosci ekonomicznej inwestycji rozwiazaniem, moze byc ko-
fermentacja BFOK z substratami rolniczymi w biogazowni rolniczej. 

Niestety wymagania stawiane biogazowi rolniczemu w Polsce, w szczególnosci koniecznosc 
dokonania wpisu w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego, który prowadzi Prezes Agencji 
Rynku Rolnego, w praktyce uniemozliwiaja wspólna fermentacje dwóch strumieni – odpadów 
komunalnych i substratów pochodzenia rolniczego. Projekt Ustawy OZE informuje, ze 
wytwórca biogazu rolniczego jest obowiazany do wykorzystywania surowców rolniczych, 
produktów ubocznych rolnictwa, plynnych lub stalych odchodów zwierzecych, produktów 
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ubocznych, odpadów lub pozostalosci z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub 
biomasy lesnej, wskazanych w wykazie okreslonym przez Ministra Rolnictwa (jakie to 
substraty bedzie wiadomo najpózniej 60 dni po przyjeciu Ustawy OZE). Nic nie wskazuje na to, 
aby wykaz dopuszczalnych produktów przeznaczonych do produkcji biogazu rolniczego objal 
BFOK, a prawodawca nie podaje formul obliczeniowych, które pozwalalby na wydzielenie 
ilosci produkcji biogazu wytworzonego przez substraty pochodzenia rolniczego. Rozwiazaniem 
mogloby byc wpisanie BFOK do wykazu surowców zaliczanych jako odpowiednich do 
wytwarzania biogazu rolniczego. 

Przykladowo system niemiecki oferuje wsparcie róznej wysokosci dla substratów rolniczych i 
BFOK. Niemiecka Ustawa OZE (EEG 2012)17 zezwala na kofermentacje BFOK z roslinami 
energetycznymi. W rozporzadzeniu o biomasie (BiomasseV 2012)20 podaje sie wartosci 
obliczeniowe uzysku biogazu z 1 t substratu. Pozwala to na wyliczenie ilosci biogazu 
powstalego z róznych strumieni substratów, za który przysluguje rózny poziom wsparcia. 
W warunkach polskich, gdyby mozliwe bylo wprowadzenie analogicznego rozwiazania jak w 
Niemczech, moga powstac komplikacje. Biogaz rolniczy w Polsce nie musi uzyskiwac koncesji 
Urzedu Regulacji Energetyki a jedynie wpis do rejestru Agencji Rynku Rolnego, komu zatem 
moglaby podlegac biogazownia wykorzystujaca dwa rózne strumienie substratów podlegajace 
pod dwa rózne organa kontrolne? Reasumujac w warunkach polskich znacznie prosciej byloby 
zaliczyc bioodpady komunalne wyselekcjonowane u zródla (BFOK) po prostu do biogazu 
rolniczego, aby móc wspólnie w jednej instalacji fermentowac odpady biodegradowalne 
róznego pochodzenia – z rolnictwa oraz komunalne.   

Podsumowanie 

Jednoczesne wprowadzenie rewolucyjnych zmian w nowelizacji prawa odpadowego i 
energetycznego moglo stanowic szanse dla rozwoju innowacyjnej technologii przyczyniajacej 
sie do realizacji celów ochrony srodowiska, w dwóch róznych obszarach: zwiekszenia poziomu 
recyklingu odpadów oraz produkcji zielonej energii. Jednak obowiazujace w Polsce przepisy 
prawne nie zawieraja rozwiazan przyjaznych dla biogazowni komunalnych, rozumianych jako 
instalacje wytwarzajace energie z odpadów, co prawdopodobnie uniemozliwi powszechny 
rozwój tego typu instalacji. Zgodnie z Ustawa o odpadach biogazownie komunalna mozna 
zakwalifikowac jako instalacje recyklingu organicznego, pod warunkiem uzyskania produktu o 
wlasciwosciach nawozowych lub wspomagajacych uprawe roslin. Biogazowni komunalnej nie 
mozna uznac za instalacje odzysku energii, poniewaz przetwarzanie odpadów w procesie 
fermentacji metanowej z wykorzystaniem mikroorganizmów nie jest procesem termicznym. W 
tym ujeciu, biogazownia jako instalacja odzysku organicznego, wytwarza osad 
pofermentacyjny jako podstawowy produkt, a biogaz i uzyskiwana z niego energia jest jedynie 
produktem ubocznym. W odniesieniu do projektu Ustawy OZE wsparcie finansowe w postaci 
zielonych certyfikatów nie zostalo zapewnione dla biogazu z selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych.  
 
Zapisy Ustawy o odpadach pozwalaja uznac biogazownie komunalna oparta na przetwarzaniu 
selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów za samodzielna regionalna 
instalacja przetwarzania odpadów komunalnych, tzw. RIPOK (gdy moc przerobowa bedzie 
wystarczajaca do przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkalego przez co najmniej 120 tys. 
mieszkanców, spelniajaca wymagania najlepszej dostepnej techniki lub technologii) lub tez 
biogazownia moze funkcjonowac jako samodzielny obiekt pod warunkiem dzialania w 
systemie. Jednak analiza zalozen zawartych w krajowych dokumentach dotyczacych gospodarki 
odpadami, wskazuje, ze komunalne odpady ograniczane beda selektywnie zbierane w 
znikomym stopniu i przetwarzane w przestarzalych kompostowniach. Zaprojektowane w Polsce 
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rozwiazania prawne spowoduja, iz odpady zmieszane beda w glównej mierze przetwarzane w 
nielicznych, odleglych od miejsca ich powstawania spalarniach. Marnowany jest potencjal 
tworzenia innowacyjnych rozwiazan dla mniejszych przedsiebiorstw z obszaru gospodarki 
odpadami.  

Podziekowania: Publikacja powstala w ramach projektu „Naukowcy dla gospodarki 
Mazowsza” wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Spolecznego, realizowanego przez Centrum Badan i Innowacyjnosci Pro-Akademia.  
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