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BIOGAZOWNI 



DLACZEGO W PIOTROWICACH? 



WYRYS  Z  MPZP 
Teren działki nr 8 położonej 
w obrębie geodezyjnym wsi 
Piotrowice mieści się w 
konturze planu oznaczonym 
jako M1PG/PU – obszar 
przeznaczony pod obiekty 
produkcyjne, składy i 
magazyny związane z 
eksploatacją 
powierzchniową, przy czym 
dopuszcza się wymienność 
funkcji podstawowej na 
funkcję usługi oraz 
produkcji uciążliwej. Jedyny 
obszar inwestycyjny 
należący do Gminy 
Męcinka, na którym może 
być lokowany przemysł. 





WYCIĄG Z PROTOKOŁU SESJI RADY GMINY MĘCINKA  
Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU  





PRZETARG NA DZIERŻAWĘ 







INWESTOR 

Green Energy sp. z o.o. Al. Ujazdowskie 18/8, 00-478 
Warszawa. Realizuje w Polsce 34 biogazownie (na 
dzień 3.06.2013r.), z tego dwie planuje uruchomić w 
bieżącym  roku a 7 czeka na pozwolenie na budowę z 
zamiarem ich realizacji w 2014r. 



WINIKAJĄCY Z DOKUMENTÓW POCHODZĄCYCH OD INWESTORA 
 
 

Celem przedsięwzięcia jest budowa biogazowni 
rolniczej o mocy elektrycznej ok. 0,9 MW energii 
elektrycznej z możliwością rozbudowy  do 1,9 MW, 
wykorzystującej powstający biogaz do skojarzonej 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Działanie 
biogazowni w Piotrowicach oparte będzie głównie na 
fermentacji metanowej kiszonki kukurydzy oraz innych 
substratów pochodzenia rolniczego. 



TECHNOLOGIA 
WINIKAJĄCA Z DOKUMENTÓW POCHODZĄCYCH OD INWESTORA 

 
Biogazownie to instalacje, które umożliwiają ścisłą 
kontrolę warunków w jakich zachodzi fermentacja 
odpadów organicznych pochodzących z rolnictwa i 
przetwórstwa rolno-spożywczego lub specjalnie do tego 
celu uprawianej biomasy, która trafia tam na ogół w 
postaci kiszonek roślin energetycznych. Dzięki tej kontroli 
– procesowi towarzyszy bardzo intensywne wydzielanie 
mieszaniny gazów, której głównym i cennym dla nas 
składnikiem jest metan.  



MONITORING I KONTROLA 

Wojewódzki i Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli 
biogazowni, włącznie z możliwością  jej zamknięcia w 
przypadku stwierdzenia naruszeń tzw. decyzji 
środowiskowej. 

WYNIKA Z PRZEPISÓW PRAWA POWSZECHNEGO 



EWENTUALNE UCIĄŻLIWOŚCI 
WYCIĄG Z PISMA INWESTORA Z DNIA 3 VI 2013 R. 

 

W Polsce szerzej znany jest tylko jeden przypadek takiej biogazowni (w 
Liszkowie w woj. kujawsko-pomorskim), przyczyną jej uciążliwości – odory –  
były poważne błędy  projektowe i eksploatacyjne), na 200 istniejących w 
naszym kraju, w tym 30 rolniczych. Gnojowica – jako uzupełnienie, ma być 
dostarczona do biogazowni jest obecnie zagospodarowywana w otoczeniu 
gospodarstw (obok domów) z zastosowaniem niskich standardów ochrony 
środowiska. Wiele odpadów organicznych powstałych w związku z hodowlą 
zwierząt, m.in. Gnojowicę stosuje się na cele rolne jako nawóz bezpośrednio, 
bez żadnego przetworzenia, bądź przechowuje na otwartym powietrzu. 
Rolnicy wywożą ją na pola jako nawóz, a ich fetor może unosić się w okolicy 
przez wiele dni. Jednak one nie tylko śmierdzą, ale zawierają również wiele 
mikroorganizmów chorobotwórczych jak i patogenne bakterie, wirusy, grzyby 
oraz jaja i oocyty pasożytów. W biogazowni, na skutek podgrzania takiego 
surowca w komorze fermentacyjnej, większość tych organizmów ginie. Po 
„obróbce” gnojowicy, obornika czy odchodów zwierzęcych w biogazowni znika 
też ich fetor. 



EWENTUALNE UCIĄŻLIWOŚCI 
Każda tona nieprzefermentowanej gnojowicy wylewanej na pola 
powoduje emisję metanu, który ma współczynnik ocieplania klimatu 21 
razy większy niż dwutlenek węgla. Zamiast pozwalać na ulatnianie się 
metanu do atmosfery jest spalany, odzyskując zawartą w nim energię. 
Dzięki temu biogazownia na dwa sposoby ogranicza emisję gazów 
cieplarnianych – z jednej strony zmniejsza ich emisję z gnojowicy, z 
drugiej produkuje czystą energię, która zastępuje pochodzącą z 
emitujących CO2 paliw kopalnych (węgiel, ropa). 
Aby do minimum ograniczyć uciążliwość zapachową biogazowni stosuje 
się szereg rozwiązań technologicznych, dzięki którym prawidłowo 
zaprojektowana i funkcjonująca biogazownia ma bardzo niski lub wręcz 
zerowy poziom emisji odorów. 
Wg planowanej technologii w Niemczech zbudowano już 7500 takich 
biogazowni i większość z nich posadowiona jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie domów okolicznych mieszkańców. Gdyby instalacje te 
powodowany emisję jakichkolwiek odorów, naród taki jak Niemcy 
zaprzestałby ich budowy. 



SZCZELNOŚĆ INSTALACJI 
WYNIKAJĄCA Z DOKUMENTÓW POCHODZĄCYCH OD INWESTORA 

 
 
• membrana nieprzepuszczalna dla gazów na 

zbiornikach pofermentacyjnych 
• szczelne szybkozłącza 
• bieżąca analiza wszystkich połączeń rurociągów, 

zaworów i membran 
• pochodnia biogazu 
• betonowe zbiorniki biogazowni i silosu 



TRANSPORT 
WYNIKAJĄCY Z DOKUMENTÓW POCHODZĄCYCH OD INWESTORA 

 
Substraty będą dostarczone transportem kołowym, przy 
czym dla ograniczenia uciążliwości zapachowej, 
substraty będą przewożone w zamykanych, szczelnych 
kontenerach lub cysternach. Jeżeli pojazdy te są 
utrzymywane w należytej czystości – nie stanowią 
problemu odorowego w miejscach przez które musza 
przejeżdżać. Zielonka kukurydzy na której bazować 
będzie biogazownia zbierana jest we wrześniu i posiada 
zapach trawy – trudno tu mówić o jakimkolwiek odorze. 
Przewidywany ruch pojazdów ciężarowych – 10 
pojazdów na dobę. 



WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 



RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Dokument zawiera 122 stron  



WYJAŚNIENIA INWESTORA DLA ZAKŁADU  
PRODUKCJI OPAKOWAŃ W NOWEJ MĘCINCE 











UZGODNIENIA I OPINIE ORGANÓW 

















UZGODNIENIA I OPINIE ORGANÓW 



KORZYŚCI 



 
 Roczny zakup kukurydzy i innych substratów od okolicznych rolników w 

ilości do 41 900 Mg/rok  za ok. 2 mln zł 
 Dodatkowy dochód dla gminy - przy wartości inwestycji w wysokości 15 

mln zł netto roczny podatek od nieruchomości wynosi  ok. 370 tys. zł; 
 Oszczędności na energii elektrycznej i cieplnej poprzez jej sprzedaż na 

korzystnych warunkach m.in. Dla obiektów komunalnych oraz np. dla 
Zakładu Produkcji Opakowań Jan Legeń; 

 Pełnowartościowy nawóz do nawożenia pól dla rolników 
współpracujących z biogazownią (około 5000 Mg/rok); 

 Zmniejszenie emisji CO2, gdyż proces produkcji biogazu w procesach 
fermentacji beztlenowej przyczynia się do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych dzięki zmniejszeniu zużycia kopalnych surowców 
energetycznych, które emitują duże ilości szkodliwych związków 
powstających podczas ich spalania; 

 Projektowana biogazownia rolnicza w Piotrowicach, nie będzie zagrażać 
zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego. Produkcja biogazu 
zachodzi całkowicie w komorach fermentacyjnych, gdzie rozkład materii 
organicznej zachodzi również całkowicie. Prawdopodobieństwo 
pozostawienia nierozłożonych substancji organicznych jest zredukowane 
do śladowych, nieznaczących ilości; 
 
 
 



 Zapach materiału organicznego pochodzącego z substratu wejściowego 
(kiszonki) jest niwelowany za pomocą mikroorganizmów, w środowisku 
beztlenowym (bez dostępu powietrza), dlatego nawóz pofermentacyjny nie 
wydziela prawie żadnego zapachu; 

 W czasie nadprodukcji biogazu, związanej np. z konserwacją modułu 
kogeneracyjnego, nadmiar biogazu spalany będzie w pochodni. Pochodnia 
spala biogaz całkowicie pokrywającym ją płomieniem i włącza się 
automatycznie reagując na poziom biogazu w zbiorniku magazynowym. 
Zastosowanie tego urządzenia pozwoli uniknąć emisji matanu do atmosfery. 
Obciążenie i  wydajności są zgodnie z międzynarodowymi standardami; 

 Projektowana biogazownia rolnicza nie będzie miała negatywnego wpływu 
na klimat akustyczny. Źródłem hałasu będą agregaty prądotwócze, pompy, 
wentylatory, kompresory. Poziom emitowanego hałasu odpowiada 
stosownym normom. Ponadto stosuje się dodatkowe wyciszenie pracy 
modułu kogeneracyjnego poprzez zastosowanie kontenera. Zastosowanie w 
projekcie rozwiązania nie będą stanowić zagrożenia akustycznego dla 
otaczającego środowiska. 



BIOGAZOWNIA  W ŚWIDNICY… 
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... A OBOK NOWO POWSTAJĄCE 
BUDYNKI MIESZKALNE 

WIZJA W DNIU 20 WRZEŚNIA 2013 R. ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA 
 



SCHEMAT BIOGAZOWNI  W ŚWIDNICY 

Męcinka, wrzesień 2013 r. 


