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Założenia budowy Zakładu Produkcji Biometanu w Jarostowie

Założenia budowy są komplementarne z dokumentami 
strategicznym Rządu RP i UE

 Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji (KPST)

 Polityka Energetyczna Polski do 2040 (PEP 2040)

 Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu 2030 (KPEK 2030)

 USTAWA o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – nowelizacja 2020

 Prawo Energetyczne – nowelizacja październik 2019

 Ustawa o OŹE – nowelizacja sierpień 2020 

 Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

 Narodowy Program Rozwoju  Gospodarki  Niskoemisyjnej

 Europejski Zielony Ład (EU Green Deal) - plan działań na rzecz zrównoważonej 
gospodarki UE

 Dyrektywa o OŹE RED II  - grudzień 2018

 Strategia KE w zakresie redukcji emisji metanu - październik 2020

 Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe – lipiec 2020

 Pakiet “Fit for 55” – lipiec 2021

 POLSKA STRATEGIA WODOROWA do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku

 REPowerEU Komunikat KE – marzec 2022 r.
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CEL PROGRAMU 

Budowa Zakładów Produkcji Biometanu na Dolnym Śląsku,                                                  
w ramach budowy HUBU BIOMETANOWEGO                                                                                           

 przyczyni się do rozwoju polskiego Sektora Energetycznego,
Transportowego, Ciepłowniczego, Chłodniczego i Rolnego

 zapewni bezpieczeństwo energetyczne i stabilność dostaw
odnawialnych paliw gazowych i odnawialnej energii, na obszarach
miejsko – wiejskich, w ramach tzw. „generacji rozproszonej” źródeł
energii

 wpłynie na rozwój tzw. „Rolnictwa Energetycznego” oraz zwiększy
wykorzystanie do produkcji biometanu odpadów z Sektora rolnego i
leśnego

 wpisuje się w Europejski Zielony Ład, i Krajowy Program Sprawiedliwej
Transformacji, w zakresie dekarbonizacji polskiej gospodarki
(ograniczanie emisji CO2, metanu)

 pozwoli przygotować bazę surowcową (biometan) do produkcji
„zielonego wodoru”, zgodnie z przygotowywaną Polską Strategią
Wodorową
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CEL PROGRAMU 

Budowa Biometanowni  Rolniczych  w ramach koncepcji łączenia Sektorów 
Elektroenergetycznego i  Gazowego

Koncepcja łączenia sektorów: A) przyłączanie do sieci gazowej instalacji wytwórczych odnawialnego
i niskoemisyjnego paliwa gazowego, B) przyłączanie do sieci gazowej efektywnych sieci ciepła i chłodu, C) 

przyłączanie do efektywnych sieci ciepła i chłodu instalacji OZE
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LOKALIZACJA PROGRAMU BUDOWY HUBU BIOMETANOWEGO

SUBREGION DOLNOŚLĄSKI: Podregion Wałbrzyski (NUTS-3), Legnicko – Jaworski

(NUTS-3), Zagłębie Miedziowe

 Subregiony i Podregiony zostały wytypowane do Programu zgodnie ze
strategicznymi dokumentami UE, rządowymi i lokalnymi strategiami rozwoju
gmin w Subregionach

 Twórcy Programu uwzględnili:

- zastaną infrastrukturę gazową i energetyczną niezbędną do przesyłu
biometanu i energii, także plany rozbudowy tych sieci

- możliwości bezpośredniego, lokalnego zagospodarowania biometanu /
biowodoru na cele transportowe (bio-LNG, bio-H2) i ciepłownicze ( gminy)

- stan rozwoju rolnictwa z perspektywą przejścia na ligninowo - celulozowe
uprawy energetyczne nie przeznaczone do spożycia oraz zasoby odpadów
rolniczych, zgodnie z Załącznikiem IX.A Dyrektywy RED II oraz Załącznikiem Nr 1

do znowelizowanej Ustawy o biopaliwach i biokomponentach ciekłych
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Proponowane rozwiązania technologiczne przetwarzania
biomasy w Biometanowni, w tzw. „obiegu zamkniętym” są:

1) Innowacyjne w skali ogólnopolskiej i europejskiej:

 technologia wygazowania kiszonek termofilna, trigeneracja; 

 system przygotowania substratów (rozdrabnianie, podgrzewanie, szczepienie 
enzymami) ;

 konstrukcja pionowych fermentorów z dnem stożkowym (efektywny system 
mieszania, usuwania zanieczyszczeń); 

 system likwidacji odorów kiszonkowych w Hali Technicznej (metoda „zimnej 
plazmy”).

2) Przyjazne środowiskowo:

 technologia bezodpadowa, bezodorową, wpisuje się w Gospodarkę Obiegu 
Zamkniętego (GOZ); 

 najważniejsze Węzły technologiczne Biometanowni są umieszczone w jednej 
dużej Hali Technicznej, co pozwala ograniczyć do minimum oddziaływanie 
instalacji;



Założenia budowy Zakładu Produkcji Biometanu w Jarostowie

Proponowane rozwiązania technologiczne przetwarzania biomasy, w tzw. 
„obiegu   zamkniętym” przekładają się na efektywność ekonomiczną:

3) Projekty są wysoko rentowne:

 Przy zaangażowaniu kapitału własnego na poziomie 15 % CAPEX-u nie wymagają 
wsparcia inwestycyjnego a wsparcie operacyjne tę rentowność może zwiększyć 
(zadeklarowanie sprzedaży biometanu na cele transportowe – spełnienie wymogów 
Dyrektywy RED-II, podawanie mocy szczytowych, taryfa FIP, cert. kogeneracyjne);

 Strumienie przychodowe Biometanowni Udanin to:
- biometan w stanie skroplonym (bio-LNG), względnie w stanie gazowym,
- nawóz organiczno mineralny, 
- odnawialna energia elektryczna, 
- „zielone” CO2 (bio-CO2), 
- ciepło opcjonalnie chłód,  
- jednostki redukcji emisji CO2 (EU-ETS). 

PZT w każdym z lokalizacji zakłada  opcjonalnie możliwość produkcji biowodoru,  w 

technologii reformingu parowego;

 podstawowe dane ekonomiczno – finansowe dla Biometanowni o wydajności produkcji 
7300 ton bio-LNG wzglednie10 mln Nm3 biometanu rocznie,  zawarte są poniżej we 
Wstępnych Założeniach Techniczno - Ekonomicznych (WZTE)
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Zasoby podmiotowe, alianse, patronaty

1)Podmioty przygotowujące i realizujące przedsięwzięcie:

 ARCHIPOL Sp. z o.o., Wrocław - Deweloper

 TUZAL Sp. z o.o., Warszawa - podwykonawca Węzła Produkcji Nawozów

 GŁÓWNY WYKONAWCA INWESTYCJI (będzie wybrany w trybie konkursu ofert)

 Technologiczne firmy wykonawcze / podwykonawcy: WITKOWITZ ENVI, VOGELSANG,

BRIGHT METHANE, FIORENTINI Polska, TEDOM MWM, GAZOMET-cGAS, HYGEAR, inne

2) Firmy paliwowo – gazowe, Ośrodki Badawczo – Naukowe:

 PKN ORLEN, PGING, GAZ-SYSTEM, PSG

 Instytut Nafty i Gazu; Instytut Energetyki – Instytut Badawczy; 

 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiskowej;

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Energii Odnawialnej;

 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

3) Organizacje Rolnicze, Stowarzyszenia branżowe:

 Izby i Związki Zawodowe Rolnicze
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Uwarunkowania ekonomiczne Biometanowni

1) Wstępne Założenia Ekonomiczno – Techniczne dla BIOMETANOWNI UDANIN o 
wydajności około 7 300 ton bio-LNG (10 mln Nm3 biometanu w stanie gazowym), 
ekwiwalentnej  mocy elektrycznej 4,2 MWe, rocznie: 

a) Nazwa projektu: Budowa  Zakładu Produkcji Biometanu wraz z Zespołem 
Trigeneracyjnym i Linią Produkcji Nawozów organiczno-mineralnych, CO2,  
zasilanej biogazem z substratów rolniczych, zapotrzebowanie na biomasę zieloną  
– 105 000 ton / rok

 zapotrzebowanie na substrat / kiszonkę - 100 000  ton

 ilość produkcji biogazu, na biometan: 16 600 000 m3, na kogen.  4 900 000 m3

 ilość energii el. z biogazu (2,0 MW mocy zainstalowanej) =  14 000 MWh

 ilość produkcji biometanu z biogazu – stan gazowy (98 %): 10 500 000 m3

 Ilość skroplonego biometanu (bio-LNG): 7 300 ton

 ilość produkcji CO2 w stanie gazowym: 5 920 000 m3

 ilość produkcji skroplonego bio-CO2:  12 950 ton

 ilość produkcji „suchego lodu” (opcjonalnie z CO2): 11 840 ton/rok

 ilość produkcji ciepła: 75 072 GJ/rok – 15 765 GJ (21 % własne potrzeby) =           
59 307 GJ/rok

 ilość produkcji nawozów organiczno – mineralnych  = 37 000 ton
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Uwarunkowania ekonomiczne Biometanowni

c)  Nakłady inwestycyjne (netto), w tym:                                 98 325 000  PLN

 pożyczka, kredyt inwestycyjny (85%)                                       83 576 250

 środki własne (15%)     14 748 750
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Aspekty ekonomiczno – społeczne w makro skali

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi m. in. aktywizacja obszarów wiejskich,
poprzez uzupełniające wprowadzenie do produkcji rolnej na plantacjach celowych,
rocznych lub wieloletnich odmian roślin energetycznej z przeznaczeniem na
wygazowanie (m. in. Sorgo energetyczne, odpadowa słoma kukurydzy, miskant);

 takie działanie będzie stanowiło alternatywę, dywersyfikację przychodów dla
gospodarstw rolnych, w obliczu wygaszania Wspólnej Polityki Rolnej UE a także
importu spoza UE tańszych produktów rolniczych;

 pozwoli zagospodarować zasoby ludzkie; do obsługi procesu produkcji biomasy i
transportu potrzeba około 200 osób, dla Biometanowni rolniczej o wydajności
produkcji 10 mln Nm3 biometanu rocznie

 pozwoli zagospodarować zasoby materialne (grunty, maszyny) aktualnie nie
wykorzystywane a wcześniej aktywne, np. w sektorze cukrowniczym, przetwórstwa
owocowo – warzywniczego, itp. W Regionie.
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Aspekty ekonomiczno – społeczne w mikro skali, korzyści                                   
dla społeczności lokalnej Gminy Udanin

 Inwestor zatrudni w Zakładzie bezpośrednio 14 osób, natomiast w Regionie Gminy

zatrudnienie znajdzie ponad 200 osób w obszarze produkcji i transportu około 105 000

ton biomasy zielonej rocznie z przeznaczeniem na zakiszanie i wygazowanie w

Biometanowni;

 Na etapie realizacji Fazy Budowlanej Zakładu, Inwestor deklaruje wolę zatrudnienia

w pierwszej kolejności firm podwykonawczych, działających i mających swoją

siedzibę na terenie Gminy Udanin, a w drugiej kolejności z Powiatu Średzkiego

i powiatów przyległych, o ile warunki ich ofert przynajmniej nie będą gorsze od innych

ofert firm krajowych.

 Inwestor deklaruje sprzedaż „odnawialnego” ciepła z BIOMETANOWNI UDANIN

dla Gminy Udanin, po cenach zdecydowanie niższych niż rynkowe. Dostawy te,

w szczególności miesięczny rozkład ich ilości w roku oraz warunki handlowe, będą

przedmiotem odrębnych uzgodnień z władzami Gminy.
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Aspekty ekonomiczno – społeczne w mikro skali, korzyści                                   
dla społeczności lokalnej

 Inwestor deklaruje możliwość dostaw biometanu dla celów grzewczych (niezależnie

od ciepła), w pierwszej kolejności w obiektach Gminy, dla mieszkańców  i dla zakładów

przemysłowych w Gminie Udanin, w Regionie.

 Inwestor deklaruje możliwość sprzedaży odnawialnej energii elektrycznej dla Gminy

Udanin po cenach znacznie niższych niż rynkowe, w ramach KLASTRA ENERGETYCZNEGO.

 Gmina Udanin oraz Region po uruchomieniu Zakładu uzyska niezależność

energetyczną i gazową, co jest istotne ze względu na potencjalne niedobory czy przerwy w

dostawach energii elektrycznej, paliw gazowych.

 W związku z działalnością Zakładu Gmina będzie uzyskiwać rocznie ponad 800.000

złotych z tytułu podatku.

 Inwestor deklaruje możliwość utworzenia Funduszu, którym będzie dysponować

powołana Rada Społeczna, na rzecz finansowania pozabudżetowych działań

lokalnej społeczności.
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Lokalizacja Biometanowni Udanin
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Lokalizacja Biometanowni Udanin
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Przykładowy Plan Zagospodarowania Terenu Biometanowni 
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Przykładowa Wizualizacja Biometanowni
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Przykładowa Wizualizacja Biometanowni
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Biometanownie w Europie
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Biometanownie w Europie – 2021 rok
(Źródło: Polskie Stowarzyszenie Biometanu: https://biometan.org.pl/biometan-w-europie-2021-oraz-stan-

techniki-2022

Kraj Ilość instalacji Największa Pierwsza Zbudowane w 2021

Francja 337 1 341 2014 123

Niemcy 242 5 500 2007 -

Wielka Brytania 98 5 000 2008 -

Szwecja 71 2 200 1999 1

Holandia 61 2 610 2008 1

Dania 51 2 600 2013 2

Szwajcaria 40 1 000 2006 1

Włochy 27 3 750 2017 4

Finlandia 22 570 2012 3

Austria 16 500 2010 1

Belgia 6 500 2018 4

Estonia 5 550 2018 1

Norwegia 3 1 315 2012 -

Hiszpania 3 1 000 2009 2

Luksemburg 3 300 2010 -

Węgry 2 750 2008 -

Islandia 2 470 2003 -

Irlandia 2 3 500 2020 1

Czechy 2 300 2019 -

Łotwa 1 100 2020 -

Razem 996 146

https://biometan.org.pl/biometan-w-europie-2021-oraz-stan-techniki-2022
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Biometanownie w Europie (Szwecja - Gladö Kvarn – 220 GWh bio-LNG, największa 

instalacja w Europie – otwarcie koniec 2023 roku)
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Przykładowa Wizualizacja Węzła Biometanowego
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Przykładowa  Wizualizacja Węzła Biowodorowego
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Przykładowa Wizualizacja Linii Produkcji Nawozów
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Przykładowa  STACJA PALIWOWA  bio-LNG
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Przykładowa  STACJA PALIWOWA  LNG
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Środki transportu napędzane biometanem
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PLANTACJA SORGO ENERGETYCZNEGO na Dolnym Śląsku i w płd. Wielkopolsce

(uprawa, zbiór, przechowywanie) 
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Wyniki badań sorgo energetycznego  na wygazowanie

Laboratorium Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie
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Wyniki badań sorgo energetycznego  na wygazowanie

Laboratorium HOST (Niderlandy)
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Ochrona praw własności intelektualnej

 Przedstawione powyżej założenia Programu budowy Zakładu produkcji Biometanu w
Świebodzicach objęte są prawami ochrony intelektualnej, stanowiących własność spółki
ARCHIPOL Sp. z o.o. oraz Adama Szymańskiego.

 W części rozwiązań technicznych i technologicznych produkcji nawozów organiczno –
mineralnych na bazie pofermentu, prawa te przynależą do firmy TUZAL Sp. z o.o. oraz
Adama Szymańskiego, uczestników projektu badawczego (Grant NCBiR) nr
PBS/3/247127/2014, pn. „Bezodpadowa produkcja biogazu z substratów roślinnych
polegająca na przetworzeniu pofermentu w pełnowartościowy organiczno-mineralny
granulat nawozowy”, realizowanego z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.
Firma ARCHIPOL uzyskała wyłączność na stosowanie tej technologii na obszarze Polski.
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Ochrona praw własności intelektualnej

 Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z

2003 r., Nr 53, poz. 1503 ze zm.),

b) Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.),

c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.

93 ze zm.),

d) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r.,

Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

e) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 772/2004 z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie

stosowania Art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii

(Tekst mający znaczenie dla EOG), (Dz. Urzędowy UE, L 123/11 z dnia 27.04.2004

r.).
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Dziękuję za uwagę !

dr Adam Szymański

Koordynator Projektów Biometanowych

Wrocław, wrzesień 2022


