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Rusza budowa rolniczych biogazowni
elem programu „Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne”,
który powstał w Ministerstwie
Gospodarki we współpracy
z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, jest stworzenie
mechanizmów wsparcia dla
produkcji biogazu rolniczego
i jego późniejszego wykorzystania na cele energetyczne.
Program, pierwotnie znany pod
roboczym tytułem „biogazownia
w każdej gminie”, przewiduje,
że do roku 2020 w większości
gmin w kraju będą funkcjonować rolnicze instalacje biogazowe.
W praktyce do dziś w Wielkopolsce nie została uruchomiona ani jedna biogazownia
rolnicza. W tej sytuacji zbudowanie w województwie około
200 takich biogazowni w okresie najbliższych 10 lat wydaje
się zadaniem niezwykle ambitnym. Szansą na poprawę obecnego stanu byłoby wdrożenie kilku pilotażowych instalacji demonstracyjnych, co zarazem
mogłoby się przyczynić do wzrostu społecznej akceptacji dla kolejnych planowanych lokalizacji.
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Wytwarzanie energii w biogazowniach charakteryzuje się
dużą stabilnością podaży, przez
co instalacje takie postrzegane są jako źródła energii „przyjazne” sieci elektroenergetycznej. Problemem dla potencjalnych inwestorów może
być sytuacja, w której zakład
energetyczny informuje o braku możliwości przyłączenia nowej jednostki wytwórczej, z tytułu wyczerpania możliwości
przyłączeniowych. W praktyce
oznacza to najczęściej konieczność przyłączenia się do
sieci przesyłowej w miejscu
bardziej od biogazowni oddalonym. Ze względu na wysokie
koszty wykonania takiego podłączenia wiele inwestycji biogazowych może w związku fazę
projektową.
Wielkopolska ze względu na
jej potencjał rolniczy uważana
jest za region niezwykle atrakcyjny pod względem zapewnienia podaży wsadu dla biogazowni. Zarówno w produkcji
roślinnej jak i zwierzęcej region
nasz wyróżnia się na tle pozostałych województw, na przykład pogłowie świń wynosi
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W ciągu dziesięciu lat ma powstać Wielkopolsce 200 instalacji wytwarzających biogaz.

Biogazownia w Skrzatuszu budowana przez firmę Biogaz Zeneris Sp. z o.o.
około 30 procent populacji
trzody chlewnej w Polsce, a
populacja drobiu stanowi ponad 20 procent krajowej produkcji. Planowana w najbliż-

szym czasie przez Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią ankietyzacja gmin z Wielkopolski pozwoli na zaktualizowanie danych o rzeczywi-

stym potencjale dostępnych
substratów.
W przypadku dużych obiektów fermowych, wymagających
tak zwanych pozwoleń zinte-

growanych, biogazownia może
istotnie ograniczyć problem
uciążliwości i utylizacji odpadów
produkcyjnych. Stąd liderem
we wdrażaniu biogazowni rolniczych w Polsce jest obecnie
firma znana z przemysłowego
tuczu świń.
Kolejne działania służące realizacji programu to między innymi planowana nowelizacja
ustawy o odpadach czy zmiany
w ustawie o nawożeniu, zmierzające do uznania niektórych
produktów pofermentacyjnych
za nawóz naturalny. Oczekuje
się również, że uznanie biogazowni za inwestycję celu publicznego wpłynie na skrócenie
całego procesu inwestycyjnego.
Utrzymanie odpowiednich
warunków fermentacji, zapewniających właściwy uzysk biogazu, wymaga stosowania zaawansowanych technik kontroli przebiegu tego procesu.
Ważne jest zatem, aby do realizacji inwestycji przystępowały podmioty posiadające
w tej kwestii niezbędne doświadczenie.
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