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PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ
BIOGAZOWNI - MINISTERSTWO GOSPODARKI - marzec 2011 r.
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po
rozporządzeniu Rady Ministrów - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – 2011
Ustawa Prawo ochrony środowiska
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko
Ustawa o odpadach
Ustawa Prawo wodne
Ustawa o nawozach i nawożeniu
Ustawa Prawo energetyczne
Ustawa Prawo budowlane
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
Rozporządzenie (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21
października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia
Raporty o oddziaływaniu na środowisko wybranych biogazowni w Polsce

Biogazownie rolnicze są instalacjami przemysłowymi,
które pełnią trzy podstawowe funkcje:




.

utylizacja produktów ubocznych, z wytwarzaniem biogazu
produkcja energii elektrycznej i ciepła (chłodu),
produkcja pozostałości poprodukcyjnej (np. nawozu naturalnego).

Czy biogazownia rolnicza jest przedsięwzięciem
mogącym znacząco oddziaływać na środowisko?
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
wyłączono spośród wymienionej grupy przedsięwzięć instalacje
do wytwarzania biogazu rolniczego(tzw. biogazownie rolnicze)
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW
ODPOWIEDŹ Podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
na zapytanie poselskie nr 8437.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko stanowi:
- § 3 ust. 1 pkt 45:
instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem
instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z późn. zm.) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW
lub
wytwarzających
ekwiwalentną
ilość
biogazu
rolniczego
wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej,
-

- § 3 ust. 1 pkt 80:
instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów inne niż
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania
biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż
0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego
wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej,
a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja
składowisk odpadów.
-

Wobec powyższego w stosunku do wyłączonych biogazowni
rolniczych nie jest konieczne ani możliwe uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ w myśl art. 71 ust.
2 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 (Dz. U. Nr
199, poz. 1227, ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć
mogących zawsze lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko.

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne biogaz rolniczy jest paliwem gazowym otrzymywanym
z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych
odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu
rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej.
Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa instalacje o zainstalowanej mocy do 500
kW, w których do produkcji biogazu wykorzystywane są surowce pochodzenia
rolniczego, to inwestycje zajmujące zwykle niewielką powierzchnię,
do kilkuset metrów kwadratowych (max. 600-650 m2), nieposiadające
charakteru przemysłowego. Instalacje takie zwykle składają się ze zbiorników
na: surowce, proces fermentacji, produkty pofermentacyjne oraz instalacji do
wytwarzania prądu i ciepła. Funkcjonowanie instalacji do produkcji biogazu
rolniczego o zainstalowanej mocy do 500 kW nie powoduje problemów
z gospodarowaniem odpadami, ponieważ skala przedsięwzięć umożliwia
użycie produktów pofermentacyjnych bezpośrednio w gospodarstwie
rolniczym jako cennego nawozu.

Typowa biogazownia rolnicza składa się z:








zbiorników na substrat, hali przyjęć surowca,
komory bądź kilku komór fermentacyjnych, tzw. fermentatorów,
komór pofermentacyjnych (krytych bądź odkrytych), czasem w formie
tzw. lagun,
systemu oczyszczania biogazu,
układu kogeneracyjnego,
budynku technicznego,
przyłączy sieci energetycznej/cieplnej.

Uproszczony schemat blokowy
instalacji do produkcji biogazu rolniczego

Zakres oddziaływania biogazowni na środowisko:
Budowa oraz eksploatacja biogazowni rolniczej może wpływać na:


Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w zakresie substancji
normowanych jak dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, pył,
węglowodory aromatyczne oraz nienormowanych substancje odorowe
(siarkowodór),



Środowisko gruntowo wodne w zakresie poboru wody, zanieczyszczenia
wód ściekami i wodami opadowymi, szczególnie związkami azotu,



Klimat akustyczny poprzez emisję hałasu od urządzeń technicznych
i środków transportu.

Zagrożenia dla środowiska:
Proces

Zagrożenia

Dostarczanie i
przyjmowanie
substratów

Emisja spalin, hałas komunikacyjny, odory z transportowanych ładunków,
awaryjne wycieki, wydostanie się transportowanej masy na drogę i przyległe
grunty z możliwością zanieczyszczenia wody

Przygotowanie
substratów

Pęknięcie zbiorników i wydostanie się przygotowywanej masy z możliwością
zanieczyszczenia wody, wystąpieniem odorów. Emisja hałasu od urządzeń
mieszających. Prawdopodobieństwo zagrożeń bakteriologicznych.

Przetwarzanie
substratów.

Wybuch biogazu, wydostanie się masy fermentacyjnej na zewnątrz komory z
możliwością zanieczyszczenia wody.

Uzdatnianie biogazu

Wybuch biogazu, emisja siarkowodoru.

Wytwarzanie energii
w układzie
kogeneracji i awaryjne
spalanie biogazu w
pochodni

Emisja spalin, hałas, zagrożenie wybuchem gazu.

Obróbka masy
pofermentacyjnej

Wydostanie się przygotowywanej masy z możliwością zanieczyszczenia
wody, wystąpieniem odorów.

Wywóz masy
pofermentacyjnej

Emisja spalin, hałas komunikacyjny, odory z transportowanych ładunków,
awaryjne wycieki, wydostanie się transportowanej masy na drogę i przyległe
grunty z możliwością zanieczyszczenia wody.

Odzysk masy
pofermentacyjnej na
polach uprawnych

Zanieczyszczenie gruntu, zanieczyszczenie wód związkami azotu,
przenawożenie gleby.

Zagrożenia dla środowiska:
Zagrożenie środowiska może być spowodowane m.in. przez:
 pęknięcie ścian zbiorników komór fermentacyjnych lub zbiorników
magazynowych odpadów używanych do fermentacji;
 awarię lub nieuwagę podczas przeładunku odpadów, substratów lub
pozostałości pofermentacyjnych oraz ich wycieki do gruntu lub na tereny
utwardzone obiektu;
 uszkodzenie, rozszczelnienie dachów komór fermentacyjnych i wydostanie
się biogazu bezpośrednio do atmosfery;
 wycieki z wozów asenizacyjnych dostarczających odpady i substraty;
przewidywalne lub nieprzewidywalne zjawiska meteorologiczne i inne
nieprzewidywalne zdarzenia,
 niesprawność pochodni do awaryjnego spalania biogazu,
 awarię instalacji do odwadniania i odsiarczania biogazu,
 nieprzestrzeganie reżimów technologicznych,
 zły stan techniczny dróg dojazdowych,
 naruszenie
zasad dotyczących wyposażenia środków transportu
w zabezpieczenia eliminujące emisję odorów,

Zagrożenia dla środowiska c.d.:
Zagrożenie środowiska może być spowodowane m.in. przez:







nieutrzymywanie w należytym stanie urządzeń ochrony środowiska
i aparatury kontrolno-pomiarowej,
niesprawność urządzeń do higienizacji odpadów (np. poubojowych),
naruszenie zakazów:
- stosowania nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem,
zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu;
- stosowania nawozów naturalnych:
a) w postaci płynnej oraz azotowych – na glebach bez okrywy
roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,
b) w postaci płynnej – podczas wegetacji roślin przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia przez ludzi.”
przewidywalne lub nieprzewidywalne zjawiska meteorologiczne,
i inne nieprzewidywalne zdarzenia.

Zabezpieczenia:
W celu uniknięcia i zminimalizowania powyższych zagrożeń
konieczne jest:
osiągnięcie i utrzymanie właściwej stabilności procesu fermentacji;
odpowiednie uszczelnienie urządzeń, a w szczególności komór
fermentacyjnych m.in. poprzez zastosowanie betonu, materiałów
uszczelniających oraz zabezpieczających ścian zbiorników o odpowiedniej
klasie;
 odpowiednie
wykonanie
i zapewnienie
szczelności rurociągów
technologicznych;
 eliminacja lub minimalizacja zastosowania w instalacjach elementów
korodujących;
 stały monitoring - kontrola stanu technicznego obiektów urządzeń wraz z
możliwością natychmiastowego odcięcia i zakończenia pracy wszystkich
urządzeń;


Zabezpieczenia c.d.:



odpowiednie
przeszkolenie
obsługi
w
zakresie
czynności
eksploatacyjnych, zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych;



ścisła kontrola osób niezatrudnionych w obiektach;



zastosowanie systemu monitoringu składu powietrza, a w tym szczególnie
w budynkach biogazowni;



montowanie
systemów
sterowania
i generujących meldunki o awariach;



opracowanie harmonogramu
przeglądów i sprawdzeń.

alarmujących

wykonywania

o

wymaganych

awariach

kontroli

Uwarunkowania środowiskowe:
Biogazownie rolnicze powyżej 0,5MW zostały zaliczone do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co oznacza
dla inwestora konieczność przejścia pełnej procedury oceny oddziaływania
na środowisko;
 Aby ograniczyć możliwe negatywne oddziaływane biogazowni w postaci
emisji: hałasu (>40 db), spalin, nieprzyjemnych zapachów oraz z uwagi na
konsekwencje możliwych awarii, wymagane jest, aby biogazownia była
zlokalizowana w odległości powyżej 300 m od siedlisk ludzkich,
z uwzględnieniem występowania przeważających kierunków wiatrów, tak
żeby przez jak najdłuższą część roku znajdowała się po stronie zawietrznej
względem obiektów mieszkalnych oraz obszarów chronionych.
 Wskazane jest również eliminowanie transportu surowców i odpadów
pofermentacyjnych przez tereny zabudowane.
 Biogazownie
powinny być odizolowane od przyległych terenów
zamieszkanych ogrodzeniem systemowym np. metalowym, jak również
pasami zieleni średnio- i wysokopiennej (opcjonalnie).


Uwarunkowania środowiskowe:


Ograniczenia lokalizacyjne mogą wystąpić w parkach krajobrazowych,
obszarach chronionego krajobrazu, otulinach parków, obszarach sieci
Natura 2000, obszarach korytarzy ekologicznych oraz obszarach
proponowanych do objęcia ochroną prawną. W przypadku parków
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu należy liczyć się
z ograniczeniami lub zakazem realizacji inwestycji.



Na zagospodarowanie odpadów pofermentacyjnych wpływa dostępność do
pól uprawnych, które powinny być położone w najbliższym sąsiedztwie
biogazowni. Średnia biogazownia o mocy 1 MWel, w zależności od
zastosowanych substratów, potrzebuje na zagospodarowanie masy
pofermentacyjnej 1.000-5.000 ha,.

Pozyskanie niezbędnych pozwoleń


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia - niezbędna do uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy
oraz Decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.
W ramach procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko sporządza się
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien
uwzględniać oddziaływanie na etapach jego realizacji, eksploatacji lub
użytkowania oraz likwidacji.
Po uzyskaniu wszelkich wymaganych dokumentów wójt/burmistrz gminy
wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia. Przedstawiona dokumentacja oraz wykonany raport
podlega konsultacjom społecznym.
Decyzja powinna zawierać takie elementy jak: rodzaj i miejsce realizacji
przedsięwzięcia; warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i
eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony
cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków;
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich; wymagania dotyczące
ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym;
wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Pozyskanie niezbędnych pozwoleń – c.d.


Pozwolenie wodnoprawne - wymagane jest m.in. na: pobór wód
powierzchniowych lub podziemnych powyżej 5 m3/dobę (przykładowo
biogazownia o mocy 70 kWel z przewagą kiszonki kukurydzy potrzebuje
wody do rozcieńczenia w ilości 5 m3/dobę), odprowadzanie ścieków
przemysłowych; rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym
zwykłym korzystaniem z wód; gromadzenie ścieków, a także innych
materiałów; prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów.
Dla biogazowni oznacza to, że pobór wody, np. do rozcieńczania
substratów, gromadzenie materiału pofermentacyjnego w formie płynnej,
czy w końcu wylewanie przefermentowanej biomasy na pola, będą wiązały
się z koniecznością uzyskania takiego pozwolenia.
Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji, na czas określony.
Do wniosku o jego wydanie dołącza się operat wodnoprawny, podkład
geodezyjny z naniesionymi urządzeniami, kopie umów z odbiorcami
ścieków. Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać przed rozpoczęciem
procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Pozyskanie niezbędnych pozwoleń – c.d.


Pozwolenia emisyjne
Warunki emisji z instalacji do powietrza mogą być przedmiotem pozwolenia
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia
zintegrowanego. Instalacje spalające biogaz są obecnie zwolnione
z pozwolenia, jeżeli ich nominalna moc cieplna nie przekracza 15 MW.
Jednak bardzo często instalacje, które nie wymagają pozwolenia
wymagają natomiast zgłoszenia. W Starostwie składa się wniosek
o przyjęcie zgłoszenia instalacji biogazowej, która nie wymaga pozwolenia
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

W trakcie eksploatacji biogazowni może okazać się, że powoduje ona
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wówczas
wydana zostanie decyzja ustalająca dopuszczalne normy emisji hałasu.

Pozyskanie niezbędnych pozwoleń – c.d.

Warunki wytwarzania odpadów mogą być przedmiotem decyzji wydawanych
na podstawie ustawy o odpadach.
W związku z eksploatacją biogazowni mogą powstawać następujące odpady:
- przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
zwierzęcych i roślinnych o kodzie 19 06 06,
- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania o kodzie 15 02 03,
- ubrania ochronne o kodzie 15 02 02*,
- oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw o kodzie 13 02 05*,

Pozyskanie niezbędnych pozwoleń – c.d.










Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów (uwzględniające wg potrzeby zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów).
Odzysk, to szerokie pojęcie, które zgodnie z ustawą o odpadach obejmuje
wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub
dla środowiska polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w
części lub prowadzące do odzysku z odpadów substancji, materiałów lub
energii i ich wykorzystanie.
Ustawa określa różne metody odzysku określone symbolami od R1 do R14.
W przypadku biogazowni; dopuszcza się:
R3, tj. recykling lub regeneracja substancji organicznych, jako takie
rozumie się metody fermentacji podczas których powstaje biogaz do
produkcji energii.
R10, tj. rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub
ulepszania gleby.
R14, tj. wykorzystanie odpadowej masy roślinnej lub tkanki zwierzęcej.

Podsumowanie

Przedsięwzięcie polegające na budowie biogazowni
rolniczej dobrze zaplanowane i zaprojektowane,
poprzedzone
konsultacjami
społecznymi,
przeanalizowane przez niezależnych ekspertów,
z
uwzględnieniem
aspektów
środowiskowych,
ekonomicznych i technicznych nie powinno zagrażać
środowisku pod warunkiem zapewnienia obsługi
instalacji przez wykwalifikowanych pracowników
i zachowania ustalonych przez organy administracji
publicznej reżimów technologicznych i wymagań
formalnoprawnych.
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