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Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 30 września 2021 r., w sprawie przekazania informacji Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Klimatu i Środowiska na temat wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii jako elementu potencjalnego dochodu rolników, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 
informacji. 

Informacje ogólne – transformacja energetyki w kierunku odnawialnych źródeł energii

Optymalizacja kosztów działalności i gromadzenie oszczędności przy zachowaniu odpowiedniej jakości 
finalnych produktów to czynniki mające kluczowe znaczenie dla prowadzenia gospodarstwa rolnego. 
Chęć maksymalizacji zysków oraz niwelowania kosztów wymaga jednak wdrażania innowacji 
technologicznych, mechanizacji i automatyzacji. Dla nowoczesnego rolnictwa niezbędne są zatem 
większe nakłady taniej energii elektrycznej. Jednym z rozwiązań wychodzących naprzeciw tym 
potrzebom są inwestycje w odnawialne źródła energii.

Rozwój oze jest jednym z priorytetów transformacji energetyczno-klimatycznej Polski. Dane Agencji 
Rynku Energii, na koniec czerwca 2021 wskazują, że stan mocy zainstalowanej OZE wyniósł 14 192,7 
MW, z czego samo PV to 5 357 MW a elektrownie wiatrowe – 6 696,5 MW. Pozostałe: el. wodne – 
975,7 MW, el. biogazowe – 255,6 MW, el. na biomasę – 907,9 MW.

Transformacja sektora energetycznego w Polsce w kierunku powszechnego wykorzystania oze 
stymulowana jest za sprawą systemowych mechanizmów wsparcia, tj. systemu aukcyjnego oraz 
systemu feed-in tarrif, feed-inpremium, a także poprzez programy wsparcia inwestycyjnego, takie jak 
„Mój Prąd”, „Czyste Powietrze” (wsparcie dedykowane odbiorcom indywidualnym), „Agroenergia” 
(wsparcie dedykowane rolnikom), czy „Energia Plus” (wsparcie dedykowane przedsiębiorcom).

Istotnymi elementami dla rozwoju indywidualnych instalacji oze jest także tzw. ulga 
termomodernizacyjna, która stwarza możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup 
i montaż np. mikroinstalacji PV, a także ujednolicenie stawki podatku VAT dla mikroinstalacji PV 
funkcjonalnie związanych z budynkiem o powierzchni do 300 m² na poziomie 8%.



Należy podkreślić, że w dniu 20 września Sejm RP przekazał do podpisu Prezydenta RP nowelizację 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610), w ramach 
której proponuje się m.in. ograniczenie obowiązków koncesyjnych, przedłużenie maksymalnego okresu 
przyznawania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym oraz wprowadzenie długoterminowego 
harmonogramu wsparcia dla producentów energii odnawialnej na lata 2022–2027, a także 
wprowadzenie ułatwień inwestycyjnych w obszarze planowania przestrzennego, które będą miały 
pozytywny wpływ na dalszy rozwój instalacji oze w Polsce, w tym na obszarach wiejskich. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w sposób ciągły prowadzi prace nad rozwojem otoczenia prawnego 
i instytucjonalnego, które zwiększą dynamikę rozwoju odnawialnych źródeł energii także na obszarach 
wiejskich. Sektor ten jest jednym z priorytetów resortu, także na drodze do osiągnięcia celów 
wyznaczonych nam przez politykę klimatyczną UE. Nieustannie podejmujemy działania, które wpłyną 
pozytywnie na rozwój sektora OZE w Polsce. W obszarze tematycznym interesującym Komisję, warto 
przytoczyć w szczególności 3 rozporządzenia, nad którymi pracujemy:

- projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie dokonywania rejestracji, 
bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych;

- projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie dokonywania rejestracji, 
bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii 
odnawialnej;

- projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, 
warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. 

Bardzo skomplikowany, techniczny charakter ww. rozporządzeń, skłonił projektodawcę 
do przeprowadzenia wielokrotnych i długotrwałych uzgodnień nie tylko międzyresortowych, ale przede 
wszystkim z szeroko rozumianą branżą energetyczną. Ponadto, w trosce o jakość procedowanej 
regulacji, projektodawca zdecydował się również na dokonanie powtórnych uzgodnień. Obecnie 
rozporządzenia dotyczące prosumentów i spółdzielni energetycznych czekają na rozpatrzenie przez 
Komisję Prawniczą, a rozporządzenie o mikroinstalacjach zostało przesłane do notyfikacji technicznej 
i do dnia 15 października znajduje się w tzw. procedurze stand still w Komisji Europejskiej. Wejście w 
życie powyższych przepisów ustandaryzuje stosowane dziś praktyki, przyczyniając się do rozwoju OZE 
także na obszarach wiejskich.

Fotowoltaika

Instalacje na własny użytek

Energia produkowana z fotowoltaiki umożliwia znaczące zmniejszenie rachunków za energię 
elektryczną gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, jak i gospodarstw rolnych. Średnie rachunki za 
energię elektryczną w gospodarstwie rolnym w ciągu roku wynoszą od kilku do kilkunastu tysięcy 
złotych. W zależności od profilu zużycia energii elektrycznej takiego gospodarstwa, konsumpcja energii 
na cele produkcyjne pochłania od 60 do 90% całego zużycia. Dzięki fotowoltaice, rachunki za energię 
elektryczną, mogą spaść nawet o 90%. Takie rozwiązanie chroni także przed podwyżkami cen energii, 
przy czym trwałość paneli fotowoltaicznych oceniana jest przez producentów na 25-30 lat. 

Zgodnie z obowiązującym mechanizmem rozliczania energii z mikroinstalacji (instalacji OZE o mocy 
do 50 kW), tzw. systemem opustów, nadmiar energii odprowadzany jest do sieci elektroenergetycznej, 
zaś jej 70 lub 80% może zostać wykorzystana w miesiącach charakteryzujących się niższym profilem 
produkcji (np. na dogrzanie stodoły lub fermy drobiu zimą). Zaoszczędzone w ten sposób środki będą 
mogły być z kolei przeznaczone na dodatkowe inwestycje w gospodarstwo. Te prawa będą zachowane 
dla prosumentów wytwarzających dziś energię elektryczną, pomimo toczącej się dyskusji nt. kierunku 
zmian tej grupy wytwórców z OZE.



Fotowoltaika wykorzystywana w rolnictwie może być jednocześnie sposobem na zagospodarowanie 
nieużytków i gruntów słabej jakości. Coraz bardziej popularne staje się także tzw. dualne 
wykorzystywanie terenu, polegające na posadowieniu paneli fotowoltaicznych i jednoczesnym wypasie 
zwierząt lub uprawie roślin.

Należy także podkreślić, że unowocześnianie gospodarstw rolnych, oparte o stosowanie rozwiązań OZE 
jest aktywnie wspierane przez władze centralne i samorządowe. Jednym z tego typu rozwiązań jest 
program „Agroenergia”, którego łączny budżet wynosi 200 milionów złotych oraz dotyczy osób 
fizycznych i prawnych, które dysponują od 1 do 300 ha użytków rolnych i od minimum roku prowadzą 
działalność rolną. W ramach ww. programu możliwe jest otrzymanie nawet 25 000 złotych dotacji na 
fotowoltaikę dla rolnika.

Dodatkowo, rolnik lub hodowca przez 15 lat od zamontowania instalacji fotowoltaicznej ma możliwość 
odliczenia 25% wartości inwestycji w OZE (udokumentowanej rachunkami) od podatku rolnego. 

Mając na uwadze powyższe możliwości, przy wykorzystaniu odpowiedniej jakości komponentów, 
koszty poniesione na rolnicze instalacje PV mogą zwrócić się już po sześciu latach.

Co równie istotne, gospodarstwa inwestujące w nowoczesne, ekologiczne technologie są lepiej 
postrzegane przez potencjalnych kontrahentów i klientów. Fotowoltaika może, więc pomóc w dalszym 
rozwijaniu gospodarstwa.

Instalacje na gruntach dzierżawionych

Innym źródłem ewentualnego dodatkowego dochodu rolników, wynikającym z rozwoju energetyki 
odnawialnej jest możliwość dzierżawy swoich gruntów pod wielkoskalowe instalacje fotowoltaiczne. 
W konsekwencji dynamicznego rozwoju fotowoltaiki w Polsce, inwestorzy PV generują coraz większe 
zapotrzebowanie na powierzchnie, które nadają się pod wykorzystanie ich w celu produkcji energii 
elektrycznej, w zamian za regularnie uiszczany czynsz.

Z uwagi na powyższe, wynajem gruntu pod fotowoltaikę może być bardzo korzystnym 
przedsięwzięciem. Inwestorzy oferują różne stawki za dzierżawę gruntów, jednak obecne trendy 
rynkowe wskazują, że kwoty oscylują w przedziale od ok. 8000 do ok. 15 000 zł za hektar w skali roku. 
Największe znaczenie ma klasa gruntu oraz lokalizacja, w tym dostęp do drogi oraz infrastruktury 
energetycznej.

Umowy dotyczące farm fotowoltaicznych zawierane są najczęściej na ok. 30 lat. Pod budowę farm 
fotowoltaicznych przeznacza się przede wszystkim nieużytki oraz grunty o niskiej klasie tj. grunty klas 
V i VI, ew. IV (a i b). Inwestorzy zainteresowani są zwykle dzierżawą ziemi pod fotowoltaikę, na której 
łączna powierzchnia gruntów pod farmę jest nie mniejsza niż 1-2 ha. Jednocześnie konieczne jest aby 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) przewidywał możliwość usytuowania na 
danej działce inwestycji w postaci farmy fotowoltaicznej. 

Warto jednak podkreślić, że dzięki wspomnianym powyżej i opracowanym przez MKiŚ przepisom 
zawartym w oczekującej na podpis Prezydenta RP ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, umieszczenie urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż 500 kW (dotychczas 100 kW) będzie 
dozwolone także bez konieczności wyraźnego wskazania takiej możliwości w studium 
zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo, wymóg uwzględniania instalacji OZE w studium nie 
nie będzie dotyczyć wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej 
nie większej niż 1000 kW zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, 
VIz i nieużytki a także urządzeń innych niż wolnostojące (np. związanych z budynkiem – tzw. BIPV). 



Farm fotowoltaicznych nie można sytuować natomiast na terenach przeznaczonych pod działalność 
„produkcyjną”. W takiej sytuacji konieczna jest zmiana miejscowego planu. Jeżeli natomiast MPZP nie 
został uchwalony, niezbędne jest wystąpienie o wydanie decyzji o warunków zabudowy dla danej 
działki. Grunt pod fotowoltaikę przemysłową musi być jednocześnie wyłączony z produkcji rolnej, co 
oznacza, że konieczne jest przeprowadzenie procesu „odrolniania”.

Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie

Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie z pewnością daje możliwości na pozyskanie dodatkowego 
dochodu wśród rolników i na obszarach wiejskich. Właściciel gruntu, na którym zostaje posadowiona 
elektrownia wiatrowa może liczyć na stałe i regularne dochody w postaci czynszu z tytułu zawarcia z 
inwestorem umowy dzierżawy. Powyższa umowa dzierżawy zawierana jest z reguły na czas 
przewidywanej komercyjnej eksploatacji farmy wiatrowej, który wynosi do 30 lat.  Szacuje się, iż taka 
inwestycja może przełożyć się na roczny czynsz od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych od 
jednej turbiny wiatrowej. Niemniej jednak należy pamiętać, iż wartość czynszu będzie zależała od wielu 
czynników, a przede wszystkim od lokalizacji zarówno od dróg jak i sieci energetycznej, co sumarycznie 
przekłada się na zrównoważenie interesu wydzierżawiającego jak i inwestora.  

Warto wspomnieć, iż poprzez inwestycje w farmę wiatrową na terenie danej gminy inwestor dokonuje 
szeregu innych inwestycji w postaci budowy dróg czy też rozbudowy sieci energetycznej, co podnosi 
stan lokalnej infrastruktury  i atrakcyjność dla innych inwestorów. 

Dzięki zmianom w prawie oraz wypracowanemu kodeksowi dobrych praktyk przez stowarzyszenia 
branżowe, inwestor, który chce posadowić farmę wiatrową na danym terenie musi się liczyć ze zdaniem 
lokalnych społeczności. To z kolei otwiera dialog na linii inwestor – członkowie społeczności lokalnych 
i daje możliwość na wypracowanie korzystnego konsensusu dla każdej ze stron. 

Liberalizacja zasady 10h

Duże znaczenie dla rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie będzie mieć nowelizacja ustawy 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która została przygotowana przez Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii. Projekt ten jest już po konsultacjach publicznych.

Obecnie obowiązująca minimalna odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego jest równa 
lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (zasada 10H). Projekt ustawy 
zakłada natomiast utrzymanie generalnej zasady 10H, przy czym władze gminy po spełnieniu szeregu 
wymogów i akceptacji społeczności lokalnej mogłyby przyjąć inną, mniejszą odległość, nie mniejszą 
jednak niż 500 metrów.

Już dziś, przy akceptacji lokalnej społeczności, samorządy zgłaszają zapotrzebowanie, by na ich terenie 
powstawały farmy wiatrowe w odległości nieco bliższej niż 10H. Jednocześnie od wielu samorządów 
docierały sygnały, że przez zasadę „10H” nie można budować nieruchomości w niektórych obszarach. 
To bardzo ważny argument w toczącej się dyskusji.

Dokumenty strategiczne, czyli Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. oraz Krajowy Plan na rzecz 
energii i klimatu na lata 2021 – 2030 wskazują, iż to właśnie energetyka wiatrowa i PV będą głównymi 
odpowiedzialnymi w zakresie spełnienia powyższych założeń.

Omawiany rozwój energetyki wiatrowej oraz wspomniana liberalizacja zasady 10H zaktywizuje tym 
samym możliwości zarobku wśród społeczności lokalnych ze względu na większe zainteresowanie 
gruntami, które mogłyby zostać przeznaczone pod inwestycje wiatrowe.  

Biomasa i biogaz 



Energia odnawialna niesie ze sobą ogromny potencjał dla gmin, społeczności lokalnych 
i działających tam przedsiębiorców. Dlatego wiele inwestycji jest dziś lokowanych poza dużymi 
aglomeracjami miejskimi.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspiera wykorzystanie paliw alternatywnych w stosunku do węgla, 
w tym biomasy i biogazu w celach grzewczych w ramach choćby takich programów wsparcia jak Czyste 
powietrze czy Energia Plus, w których premiowana jest np. wymiana pieca na zasilany paliwem 
biomasowym czy inne paliwa możliwe do przekształcenia termicznego, których emisyjność jest 
konkurencyjna w stosunku do paliw konwencjonalnych. Wsparcie dla inwestycji w nowoczesne 
biomasowe i biogazowe źródła energii przyznawane jest również w ramach środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Agroenergia czy  Programu LIFE.

Ponadto należy wskazać, że wykorzystanie biomasy i biogazu, a w przyszłości także biometanu, może 
stanowić wsparcie działalności rolniczej i wpływać na obniżenie kosztów jej prowadzenia.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na fakt, że zwiększenie wykorzystania biogazu rolniczego, 
wytwarzanego na potrzeby produkcji biometanu, wykorzystującego produkty uboczne rolnictwa, płynne 
i stałe odchody zwierzęce oraz pozostałości przemysłu rolno-spożywczego przyczynić się może do 
wzrostu dochodów rolników przez wykorzystanie niezagospodarowanych dotychczas potencjalnych 
pozostałości energetycznych oraz pozwoli na zachowanie podstawowej funkcji krajowego rolnictwa 
jaką jest produkcja żywności.

Wykorzystanie poferementu w rolnictwie

Rozwój sektora biometanu umożliwi pozyskanie znacznych ilości wysokiej jakości przyjaznych dla 
środowiska nawozów organicznych w formie pozostałości pofermentacyjnych substratu pochodzenia 
rolniczego oraz w formie granulatu. Należy mieć na uwadze, że biogazownia rolnicza o zdolności 
produkcyjnej ok. 500 m3/h wytwarza równocześnie zbliżoną ilość pofermentu, którą można 
zagospodarować na ok. 1-1,2 tys. ha użytków rolnych rocznie.

Poferment jest również uznawany za bardziej wartościowy polepszacz gleby niż gnojowica z uwagi na:

- większy udział składników pokarmowych w formach mineralnych, które są bezpośrednio 
przyswajalne przez rośliny, dając lepszy efekt nawozowy,

- większą zawartość azotu amonowego, uznawanego za najlepszą formę azotu dla roślin i lepsze 
jego wykorzystanie,

- wyższe pH (powyżej 7,0), przez co zmniejszając poziom zakwaszenia gleby poprawia ich 
produktywność,

- szybszy rozkład w glebie, 
- stosowanie pofermentu zwiększa zawartość materii organicznej w glebach, wpływając 

korzystnie na ich produktywność,
- zniszczenie nasion chwastów w fermentacji, co wpływa na ograniczenie pestycydów.

Co jest również ważne, stosowanie pofermentu pozwala na likwidację odorów związanych z procesami 
składowania oraz stosowania gnojowicy na polach, oraz zapewnia efektywniejsze utrzymanie wilgoci 
w glebie i późniejsze jej nawanianie, co w obecnej sytuacji hydrologicznej w kraju ma istotne znaczenie. 
Eliminacja patogenów w wyniku procesów higienizacji zmniejszy ładunek biogenów wymywanych z 
pól i transportowanych rzekami zlewni Morza Bałtyckiego. 

Nawozowe stosowanie pofermentu to nie tylko ograniczenie zużycia nawozów mineralnych i tym 
samym, kosztów nawożenia ponoszonych przez producentów rolnych. To również praktyczny element 
realizacji Programu działań mających na celu zmniejszanie zanieczyszczenia wód azotanami 



pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.U. poz. 243), 
który został przyjęty w lutym 2020 r. przez Radę Ministrów.

Stosowanie pofermentu wpływa również na zmniejszenie śladu węglowego produkcji rolnej 
i przetwórstwa rolno-spożywczego, co jest istotne w kontekście ograniczania emisji ze wszystkich 
obszarów gospodarki, ale przede wszystkim może pozwolić zachować konkurencyjność krajowej 
branży hodowlanej. 

Dodatkowo biogazownie rolnicze i beztlenowy rozkład obornika w instalacji biogazowej zostały uznane 
za jedną z najlepszych technik przetwarzania odchodów zwierzęcych zgodnie z obowiązującą Decyzją 
Wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr 
C(2017)688) (Dz.U.EU.L.2017.43.231 z dnia 21.02.2017). Zostało to wskazane w punkcie 1.12 
dotyczącym przetwarzania obornika  w gospodarstwie – BAT 19.  

Mając na względzie powyższe branża rolnicza, dzięki biogazowniom rolniczym może stać się branżą 
samowystarczalną, innowacyjną i prowadzącą produkcję rolną w sposób zrównoważony, 
z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. 

Wzrost przychodów samorządów terytorialnych

Instalacje biogazu (w tym biometanu) rozlokowane na terenach poszczególnych gmin stanowią 
dodatkowe źródło przychodów dla budżetów samorządów lokalnych. Największą pozycję stanowi 
podatek od nieruchomości zazwyczaj określany na poziomie ok. 2% wartości budowli, np. sieci 
elektroenergetyczne, place   oraz budynków gospodarczych (socjalnych, maszynowni, itp.). 

Dla referencyjnej jednostki produkcyjnej o wydajności ok. 2 mln m3 biometanu rocznie, przyjmując 
wartość inwestycji w przedziale 18,5-20 mln zł oraz 35% udział budynków i budowli, przychody gminy 
z tytułu podatku CIT należy szacować na poziomie: 129,5 – 140 tys. zł rocznie.

Do ww. kwoty należy również doliczyć przychody z tytułu podatku gruntowego (średnio ok. 2,5ha 
powierzchni) – 25 tys. zł rocznie, jak również dodatkowe przychody z tytułu podatku płaconego przez 
operatora sieci dystrybucyjnej gazowej składające się z dwóch elementów:

- od sieci gazowej, ok. 6 tys. zł rok za każdy kilometr sieci średniego ciśnienia (1 km sieci ok. 
300 tys. zł. 2% podatku),

- od stacji redukcyjno-pomiarowej, wniesionej na potrzeby umożliwienia zatłaczania biometanu 
do sieci.

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) gminy mają udział w podatku 
dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz osób fizycznych (PIT), który w zakresie PIT zgodnie 
z informacjami zawartymi na stronach MF wynosi w 2021 r. 38,23% . 

Biogazownie nie są instalacjami bezobsługowymi, w związku z czym do budżetu lokalnego samorządu 
wpływa również część podatków od osób fizycznych, zatrudnionych lokalnie  w biogazowni, a także 
podatek rolny, jeżeli biogazownia wykorzystywana jest tylko i wyłącznie w ramach prowadzonej 
działalności rolniczej.   

Ograniczenie kosztów gospodarki komunalnej w gminach

Odpady komunalne to przede wszystkim odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz 
u innych wytwórców (np. sektor gastronomiczny, hotelarski, biurowy, itp.), gdzie powstające odpady 
są w składzie podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Jakkolwiek Polska 



jest krajem o jednej z najniższych średnich ilości odpadów komunalnych na mieszkańca (332 kg w 2019 
r., przy średniej UE ok. 490 kg), to jednocześnie niewielkie ilości powstających odpadów są 
wykorzystywane do procesów biologicznych takich jak kompostowanie czy fermentacja 1,2 mln ton 
(tj. ok. 9% ilości odpadów komunalnych z 2019 r.).

Odpowiedzią na obserwowany wzrost odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów 
komunalnych zbieranych selektywnie, pozwalającą na bardziej efektywne pod względem 
ekonomicznym zarządzanie gospodarką komunalną w gminach, jest wykorzystanie odpadów 
biodegradowalnych w biogazowniach. Biogazownie mogą również wpłynąć pozytywnie na obniżenie 
ilości odpadów zmieszanych, ponieważ obecnie w przypadku powszechnego stosowania w gminach 
technologii kompostowania zabrania się „wrzucania” odpadów mięsnych do pojemników na odpady 
biodegradowalne. Te odpady mogłyby natomiast być stosowane w ramach odpadów 
biodegradowalnych w gminach wykorzystujących do ich utylizacji biogazownie. Doświadczenia przede 
wszystkim szwedzkie oraz duńskie związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 
biogazowniach potwierdzają, że jest to rozwiązanie możliwe do zastosowania.

Zgodnie z danymi Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu instalacje biometanu w UE wykorzystujące 
jako dominujące źródło surowce w postaci odpadów komunalnych (bioodpadów) dysponują obecnie 
zdolnością produkcyjną wynoszącą ponad 400 mln m3 stanowiąc trzeci, po pozostałościach rolniczych 
i (wciąż jeszcze) roślinach energetycznych – surowiec do wytwarzania biometanu.

Wykorzystanie odpadów biodegradowalnych w instalacjach biogazowych stanowi najefektywniejszą 
metodę ich unieszkodliwiania, przy właściwej eksploatacji niepowodującą znaczących oddziaływań na 
środowisko.

Wzrost ilości miejsc pracy na szczeblu lokalnym – green jobs

Zgodnie z analizami sektora w UE pojedyncza instalacja biometanu generuje średnio 3-4 lokalne 
miejsca pracy związane z codzienną obsługą i konserwacją instalacji. Dane w tym zakresie potwierdza 
szereg opracowań1.

Instalacje biometanu wymagają obsługi w trybie ciągłym, jak również zapewnienia odpowiedniej ilości 
substratów co generuje koszty operacyjne, które są zróżnicowane w zależności od surowca 
i technologii oczyszczania oraz mogą wynosić od 3,0 do 5,5 mln zł dla instalacji o wielkości 1MW (ok. 
2,2 mln m3 biometanu rocznie). Są to najczęściej wydatki o lokalnym charakterze. Instalacje do 
produkcji biometanu będą rozproszone na terenie całego kraju, powstawać będą przede wszystkim w 
pobliżu źródła surowca co wpłynie pozytywnie na aktywizację i rozwój tych terenów, ale również w 
bezpośrednim sąsiedztwie potencjalnych odbiorców biogazu, biometanu, energii elektrycznej i cieplnej 
oraz masy pofermentacyjnej jako nawozu.

Impuls do rozwoju dodatkowych branż – wzrost inwestycji krajowych, rozwój sektora local-content

Średnie koszty instalacji produkcji biometanu wynoszą ok. 18,5 – 20 mln zł w przypadku jednostki 
produkcyjnej o wydajności 2 mln3 biometanu rocznie. Zatem w celu realizacji 500 instalacji o wskazanej 
powyżej zdolności produkcyjnej konieczne będzie zainwestowanie środków finansowych rzędu 9,25 – 
10 mld zł. 

Budowa kilkuset instalacji wytwarzania biogazu (na przestrzeni najbliższych lat) będzie stanowiła 
istotny impuls dla rozwoju branży budowlanej w kraju – należy mieć na uwadze, że sam proces budowy 
zajmuje ok. 6 m-cy i wymaga zaangażowania ok. 10 pracowników budowlanych. Należy mieć również 

1 M.in w: Biogas and Biomethane in Europe: Lessons from Denmark”, Germany and Italy, IFRI, 2019, „Study of 
the impact of the biogas sector on employment in France from 2018 to 2030”, July 2019 Renewable Gas French 
Panorama, „Ecological Transition, Regions, Jobs” (TETE), Action Climate France network.



na uwadze konieczność zaangażowania dodatkowo wykwalifikowanych firm zajmujących się 
montażem instalacji oraz urządzeń wchodzących w skład biogazowni oraz urządzeń uzdatniających 
biogaz do jakości biometanu. Tylko wybudowanie zbiorników fermentacyjnych (3 szt.) oraz zbiornika 
przeznaczonego na magazynowanie pofermentu pochłania średnio ok. 1,4 tys. m3 betonu oraz 60-70 ton 
stali. Do tego dochodzą pozostałe materiały budowlane oraz izolacyjne, kruszywo, tereny utwardzone 
(beton lub kostka) oraz wiele innych.

Budowa instalacji wytwarzania biometanu wiąże się również z rozwojem krajowych przedsiębiorstw z 
branż zajmujących się automatyką, urządzeniami pomiarowymi, specjalistycznym osprzętem. 
Dotychczasowe doświadczenia w ww. zakresie wskazują na istotny udział firm krajowych w zleceniach 
dotyczących budowy i obsługi poszczególnych instalacji. Ponadto generuje ona dodatkowe miejsca 
pracy w tych sektorach i zapotrzebowanie na pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Tworzenie tzw. lokalnych łańcuchów wartości dodanej to nie tylko aktywizacja gospodarcza wsi oraz 
zwiększenie zatrudnienia wśród społeczności lokalnej oraz jednostek gospodarczych branży rolniczej. 
To również zagadnienia związane z tzw. rozwojem sektora local-content dotyczącymi
zapewnienia efektywnego wykorzystania i maksymalizacji krajowych zdolności w zakresie techniki i 
technologii biogazowych i biometanowych oraz posiadanego w tym obszarze potencjału 
intelektualnego, z uwzględnieniem optymalizacji międzynarodowej współpracy. 

Reasumując, rozwój energetyki lokalnej, opartej o odnawialne źródła energii, w tym w szczególności o 
zasygnalizowane źródła fotowoltaiczne, wiatrowe, biomasowe czy biogazowe, mogą stanowić istotne 
źródło dochodu dla rolników oraz obszarów wiejskich. Na strukturę tych dochodów należy patrzeć 
szeroko, tj. na rolników, jako wytwórców, jako na podmioty udostępniające za wysokim czynszem 
dzierżawy swoją ziemię o słabszych klasach, lecz także jako na czynnik pobudzający miejscowy rynek 
pracy i zwiększanie dochodów gminy. Należy spodziewać się, że w kolejnych latach udział OZE na 
terenach wiejskich będzie nabierał tempa, chociażby w postaci większej aktywności prosumentów, 
liberalizacji zasady 10h czy dalszego rozwoju wielkoskalowej fotowoltaiki.

Z up. Ministra

Piotr Dziadzio
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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