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Około roku temu na horyzoncie polskiej rzeczywistości odnawialnej,
pojawiła się iskierka nadziei na zbudowanie nowoczesnego systemu
biometanowego, wpisującego się w uwarunkowania European Green
Deal, zapotrzebowania na OZE w transporcie oraz spełniające
szereg innych oczekiwań w gospodarce rolnej i komunalnej.
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biometanu wprowadzanego do sieci utworzona
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identyfikowania biometanu wtłaczanego do sieci

może zadrżeć i oby nasza rewolucja nie zatrzymała

gazu ziemnego i umożliwił dostawcom sprzedaż
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nujących jako skuteczny pakiet działań, wspierający

bo politycznie oznaczać będzie tzw. podwyżki, ale
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operacyjne, bo poza notyfikacją w KE pieniądze te
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użytkowania gruntów (Komisja Europejska, 2018 r.).

przyłączenia do ustawowej granicy maksimum

Począwszy od 2009 r. kryteria dotyczące oszczędno-

(uwzględnianej w taryfie).

ści w zakresie emisji gazów cieplarnianych zostały
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emisji gazów cieplarnianych w stosunku do za-
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do 50 proc. od początku 2017 r. oraz do 60 proc.
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wykorzystania upraw spożywczych i energetycznych

żyć stabilność zapewnianą inwestorom z zachętami
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do bycia konkurencyjnym oraz zapewnić, że koszty

upraw energetycznych do np. 20-30 proc. materiału

ostatecznie będą zgodne z innowacjami sektorowy-

wsadowego w instalacji, powinien kłaść nacisk na
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dodatkowe koszty, informowanie o korzyściach

metanu tak, aby zmaksymalizować oszczędności

wynikających z tych działań będzie istotne dla utrzy-

w zakresie emisji gazów cieplarnianych w jego

mania dla nich poparcia. W tym zakresie także edu-

działalności, utrzymywać wsparcie dla sektora rolno

kacja odegra kluczową rolę. Stałe wzrosty cen emisji

-spożywczego i unikać obaw związanych ze zmianą

dwutlenku węgla w tych sektorach, w których biogaz

sposobu użytkowania gruntów. Dodatkowe premie

zastępuje paliwa kopalne sprawią, że biogaz i biome-

lub uzależnienie premii gwarantowanej od rodzaju

tan będą bardziej konkurencyjne i bliższe parytetowi

substratów, mogłyby stymulować rozwój instalacji

rynkowemu, odgrywając jednocześnie dodatkowe

do przetwarzania odpadów w biogaz, w przeciwnym

role w gospodarce, trudne do oszacowania, ale nie do

razie biometan nie będzie pełnowartościowy i nie

pominięcia w kalkulacjach makroekonomicznych.

zbuduje dodatkowych wartości w gospodarce, tak jak

Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz,

powinien.
Oczywiście koncentracja głównie na odpadach
pochodzących z produkcji zwierzęcej zwiększy
potencjał działań w zakresie redukcji emisji. Ograniczenie wykorzystania upraw energetycznych najprawdopodobniej spowolni jednak tempo ekspansji
sektorowej, co oznacza, że cel produkcji 4 mld m3
biometanu rocznie może okazać się trudniejszy
do osiągnięcia. Należy więc wesprzeć systemowymi rozwiązaniami także branże pozarolnicze,
czyli spółki wod-kan, spółki komunalne i biogaz
przemysłowy (cukrownie, gorzelnie itp.). Wartym
rozważenia jest postulat ułatwiający instalacjom
do produkcji biometanu uzyskiwanie pozwoleń
administracyjno-prawnych, szczególnie decyzji
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środowiskowej.
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