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Przykład 1:
W 2016 Inwestor dokonuje wyboru atrakcyjnej
lokalizacji biogazowni, na zapleczu ferm drobiu i
trzody chlewnej.
Potencjał produkcji biometanu z 40 000 t/r kurzego
obornika i ko-substratów to ok. 7 mln m3/rok o
wartości ponad 20 mln zł rocznie.

Protesty społeczne przedłużają w czasie do 2022 r procedurę oceny
oddziaływania na środowisko i wydanie prawomocnej Decyzji
Środowiskowej.
Inwestor branżowy jest jednak silnie zmotywowany i nie rezygnuje.

Przykład 2: wiejska gmina
- wybór lokalizacji i powołanie spółki inwestycyjnej z 12%
udziałem gminy – 2008 r.
- prawomocne pozwolenie na budowę – 2011 r.
- do 2017 r bezskuteczne poszukiwanie finansowania dla tej
inwestycji
- 2018 nowy Inwestor przejmuje projekt, wygrywa Aukcje URE
i do dziś nie może ruszyć z budową,
- po wyborach samorządowych niespodziewanie zaczynają się
protesty a sprawy wielokrotnie trafiają do SKO, Wojewody,
WSA i NSA, a nawet Prokuratury.

•

Inwestor pierwotny ma wsparcie gminy ale nie pozyskuje finansowania

•

Inwestor docelowy zdolny do finansowania inwestycji ale napotyka ma
uporczywe protesty

Problemy rozwoju biogazu
1. Produkcja biogazu na bardzo niskim poziomie ok. 3 % potencjału zasobów surowcowych

2. Potrzebne wsparcia państwa dla rozwoju inwestycji biogazowych (jest dla fotowoltaiki),
3. Niesprawność organów administracji państwowej w przygotowaniu ocen oddziaływania na
środowisko;
a. nieobowiązywanie terminów KPA w postępowaniu administracyjnym,
b. wielokrotne poprawianie i uzupełnianie operatów,
c. w efekcie wielu set stronicowe operaty dla powtarzalnych obiektów,

d. za mało referencyjnych projektów dostosowanych do potrzeb rozwoju branży,

e. raczkujący wciąż system selektywnego gromadzenia bio odpadów utrudnia
zorganizowanie stabilnego zaplecza surowcowego do produkcji biogazu,
f. odpady z hodowli zwierząt nie są „odgazowane” przed nawożeniem pól,

g. protesty indywidualne i organizacji społecznych nie merytorycznie blokują inwestycje,

Wnioski:
1. Biogaz jest odnawialnym i strategicznym zasobem energetycznym Państwa (bez orientacji
politycznej) a jego ogólnopolska sieć punktów wytwarzania powinna być w pełni zaplanowana.
2. W efekcie gminy winne mieć ustawowy obowiązek wyznaczenia w trybie uchwał MPZP
dogodnych lokalizacji biogazowni na swoim terenie.
3. Finansowe wsparcie dla produkcji biometanu z opłat za emisje CO2 – silny impuls inwestycyjny

POLSKA IZBA GOSPODARCZA
„EKOROZWÓJ”
00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6, tel./fax (022) 625 26 32,
biuro@izbaekorozwoj.org.pl, www.izbaekorozwoj.org.pl

Dziękuję za uwagę
Romuald Bogusz
+48 606 136 700

