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Porozumienie na rzecz współpracy sektora biogazu 

i biometanu w Polsce  

 Raport końcowy - propozycja zapisów do porozumienia 

sektorowego  

 

V. Grupa robocza ds. identyfikowania barier ograniczających rozwój rynku 

biogazu i biometanu oraz propozycji ich zniesienia. 

Koordynator Grupy - Marek Pituła - Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 

Biometanu (mp@biometan.org; +48 608 550 931) 

 

1. Schemat pracy grupy V 

 
Celem prac grupy V była identyfikacja barier dla rozwoju rynku biogazu i biometanu 

i rekomendacja sposobu ich usunięcia. Grupa liczy ponad 50 osób, które reprezentują 

różne środowiska poczynając od instytucji rządowych i naukowych, przez 

stowarzyszenia i izby, do spółek i inwestorów. Wspólnym celem wszystkich było jednak 

nakreślenie problemów jakie napotykane są w różnych sektorach na drodze do 

stworzenia i rozwoju rynku odnawialnych gazów w Polsce. Dzięki szerokiemu spektrum 

grup branżowych w składzie grupy roboczej V, udało się zorganizować wiele spotkań, 

podczas których prowadzono merytoryczne dyskusje, uwypuklono główne problemy 

ograniczające rozwój runku biogazu i biometanu i wskazywano możliwe sposoby ich 

rozwiązania lub zminimalizowania.  

Spotkania i prowadzone dyskusje, których wynikiem jest niniejszy raport – propozycje 

zapisów do umowy sektorowej, odbywały się według schematu z podziałem na 

wyodrębnione cztery obszary strategiczne: 

a. Systemy wsparcia 

b. Podaż 

c. Transport i obrót  

d. Popyt 

W każdym z powyższych obszarów strategicznych wskazano obszary szczegółowe oraz 

tematy, w których identyfikowano bariery. Zgodnie z ustaleniami aby rekomendacje 

grupy były skuteczne, dotyczą konkretnych i najważniejszych problemów (barier), oraz 

są możliwe do realizacji w stosunkowo krótkim okresie czasu. Załącznikiem do 

niniejszych propozycji zapisów do umowy sektorowej są jednak wszystkie materiały, 
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które powstały w wyniku prac grupy – i zostały przekazane przez reprezentantów 

konkretnych instytucji czy firm, uczestniczących w działaniach zespołu. 

Istotną kwestią jest także fakt znaczącego powiązania obszarów nad którymi 

pracowała grupa V, z tematami, którymi zajmowały się pozostałe grupy powołane 

w ramach partnerstwa biogazowego. Wiele zidentyfikowanych przez grupę V 

problemów i barier ma także odzwierciedlenie w aspektach, które analizowały 

pozostałe grupy, dlatego też propozycje przedstawione w niniejszym raporcie na wielu 

płaszczyznach przenikają się i są wynikiem porozumienia między grupami oraz 

wykorzystują przygotowane przez nie i przekazane do wglądu materiały. 

W trakcie prac grupa V jako najbardziej istotne bariery dla rozwoju rynku biogazu 

i biometanu wskazała przede wszystkim dotychczasowy brak systemu wsparcia 

(z wyłączeniem certyfikatów tzw. “brązowych” dotyczących produkcji energii 

elektrycznej z biogazu oraz systemu aukcyjnego OZE dla wybranych koszyków 

technologii pkt. 2.3.). Szczegóły systemu wsparcia i rozliczania biometanu nie są jeszcze 

znane. Podkreślono także problemy napotykane przez inwestorów w trakcie procesu 

inwestycyjnego, problemy operatorów sieci gazowych związane z możliwościami 

realizacji przyłączy i transportu biometanu, oraz brak regulacji dotyczących certyfikacji 

i potwierdzania odnawialnego charakteru biometanu. Za kluczowe ograniczenie 

zarówno dla inwestorów, jak i operatów sieci wskazano również możliwości 

pozyskiwania finansowania na inwestycje. Dodatkowo podkreślono także istotę 

problemów pojawiających się na etapie zagospodarowania produktu 

pofermentacyjnego, który jest nieodłącznym elementem pracy instalacji biogazowych. 

W wyniku prac grupy zidentyfikowano także specjalny obszar szczegółowy – 

„Biowodór”. Zasygnalizowano temat produkcji biowodoru powstającego w procesie 

fermentacji jako interesujący i przyszłościowy aspekt funkcjonowania biogazowni.  

W związku ze szczególnym i łączącym niejako wszystkie zespoły powołane w ramach 

partnerstwa biogazowego charakterem grupy V, szczegółowy opis barier 

identyfikowanych zgodnie z opisanym wyżej schematem przedstawiono w postaci 

tabel w rozdziale 3.  

2. Diagnoza stanu obecnego 

 
2.1. Ciepłownictwo 

 

W nowej polityce Unii Europejskiej coraz wyraźniej widoczne jest sceptyczne 

podejście do gazu ziemnego. Mimo, że został uznany za paliwo przejściowe, 

wciąż pozostaje paliwem kopalnym. Należy wskazać na rosnące rok do roku 

ceny ciepła, co związane jest z coraz wyższymi opłatami za emisję dwutlenku 

węgla. W sektorze ciepłownictwa planowane jest wdrażanie technologii 

wpływających na redukcję emisji (CCS/U) oraz zwiększanie udziału gazów 
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odnawialnych, co pozwoli na obniżenie kosztów produkcji ciepła. Rozpoczęcie 

inwestycji w instalacje produkujące biogaz i biometan oraz w infrastrukturę do 

transportu zielonych gazów wydaje się więc być rozsądne, a w perspektywie 

długoterminowej stanowić może stabilny i ekonomicznie uzasadniony sposób 

na dekarbonizację tego sektora. Dodatkowo trzeba podkreślić, że takie 

instalacje wykazują już teraz gotowość technologiczną w wysokim stopniu. 

Należy mieć także na względzie, że Komisja Europejska rozważa włączenie do 

EU ETS budynków, co wiązać się będzie z możliwym nałożeniem podatku 

węglowego na paliwa wykorzystywane do ogrzewania. Ponadto już na chwilę 

obecną, jednostki ciepłownicze, aby móc ubiegać się o pomoc publiczną muszą 

spełniać kryteria tzw. efektywnego systemu ciepłowniczego, którego definicja 

została wprowadzona do polskiego porządku prawnego zgodnie z europejską 

Dyrektywą o efektywności energetycznej (2012/27/UE). Efektywny system 

ciepłowniczy to system, w którym do produkcji ciepła wykorzystuje się w co 

najmniej 50% energię ze źródeł odnawialnych, lub w co najmniej 50% ciepło 

odpadowe, lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w co 

najmniej 50% wykorzystuje się połączenie wyżej wspomnianej energii i ciepła. 

Tak więc zauważalny jest znaczny nacisk na alternatywne do kotłów źródła 

wytwórcze. Ciepłownie w obecnej sytuacji sygnalizują brak regulacji 

umożliwiających doprowadzenie energii z lokalnych jednostek produkujących 

biogaz i biometan, tym samym uniemożliwiając tym obiektom realizację 

kryteriów efektywnego systemu ciepłowniczego i zmniejszanie kosztów 

w związku z koniecznością zakupu uprawnień do emisji. Fizyczne dostarczenie 

paliwa do instalacji jest niezbędne w związku z koniecznością osiągnięcia 

i potwierdzenia efektywności. 

 

Z ograniczeniami finansowymi spotykają się także operatorzy sieci gazowych 

wskazując na występujące obecnie ograniczenia w procesie uzyskiwania 

finansowania na budowę infrastruktury do przesyłu odnawialnych gazów 

i ogólny brak dedykowanych środków finansowych na jej rozwój. W związku 

z pracami nad nowymi ramami finansowymi UE oraz finansowaniem odbudowy 

po kryzysie wywołanym Covid-19, w szczególności Polityką Spójności, 

Krajowym Planem Odbudowy (KPO), na obecnym etapie należy wskazać na 

ograniczone możliwości pozyskania finansowania przez operatorów 

infrastruktury. W projekcie KPO nie ujęto wsparcia dla infrastruktury do 

transportu gazu ziemnego. Taką opcję przewidziano natomiast w projekcie 

regulacji dotyczących Polityki Spójności (na budowę i modernizację 

inteligentnych sieci gazowych, w przyszłości umożliwiających transport gazów 

zdekarbonizowanych). Natomiast należy podkreślić, że prace w obydwu 

przypadkach nie zostały jeszcze zakończone.   
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Na terenach wiejskich występuje niewielki stopień gazyfikacji, lub chłonność 

stref jest znacznie ograniczona, co nawet  w przypadku powstania biogazowni 

i biometanowni znacznie ogranicza możliwość jej przyłączenia do sieci bez 

ponoszenia nieracjonalnie wysokich kosztów budowy infrastruktury. Obecnie 

nie istnieją mechanizmy wsparcia finansowania  w zakresie przyłączania do 

sieci gazowej źródeł wytwarzających biometan. Kolejnym aspektem jest także 

brak systemu taryfowego przewidującego pobieranie opłat za wprowadzenie 

do sieci biometanu, co związane jest z kosztami utrzymania i eksploatacji. 

Przyłączanie biogazowni i biometanowni do sieci gazowej nie jest aktualnie w 

żaden sposób promowane. 

 

Niezależnie od finansowych aspektów wsparcia tego sektora należy 

przeanalizować możliwość funkcjonowania gwarancji pochodzenia 

dotyczących produkcji zielonego ciepła, podobnie jak ma to miejsce w sektorze 

elektroenergetycznym. Pozwalałoby to przedsiębiorcom lub samorządom 

oznaczać tzw. uniknięty ślad węglowy, czy realizować polityki CSR i wspierać 

gospodarkę obiegu zamkniętego opartą o substraty.  

 

2.2. Transport 

Drugim sektorem, gdzie możliwe jest wykorzystanie biometanu - w postaci 

sprężonej lub skroplonej jest transport. Aktualnie mobilność gazowa, 

w szczególności oparta o gazy odnawialne, jest obok elektromobilności 

kolejnym krokiem do dekarbonizacji tego sektora. W krajach zachodnich coraz 

widocznej inwestuje się w stacje tankowania bio-CNG i bio-LNG, co związane 

jest z dynamicznym przechodzeniem flot, w szczególności ciężarowych, na 

wykorzystujące paliwa gazowe. Za mobilnością gazową przemawiają nie tylko 

względy ekonomicznie (pojazdy z silnikami gazowymi są znacznie tańsze niż 

elektryczne lub wykorzystujące ogniwa wodorowe, nie wymagają także 

praktycznie żadnych dostosowań do wykorzystywania biometanu) ale także 

możliwość produkcji paliwa z substratów odpadowych, w szczególności tych 

o wysokim potencjale redukcji emisji gazów cieplarnianych. W obecnym stanie 

prawnym w Polsce chociażby autobusy wykorzystujące do napędu silnik gazowy 

zasilany gazami odnawialnymi, nie są uznawane za pojazdy zeroemisyjne 

w związku z tzw. „emisjami z rury”. Należy jednak zwrócić uwagę na brak 

konsekwencji w nazewnictwie. Wykorzystywana w pojazdach elektrycznych 

energia pochodzi przede wszystkim ze źródeł kopalnych, więc bezemisyjność 

takiego pojazdu jest jedynie lokalna. W przypadku biometanu sytuacja wygląda 

odwrotnie – emisja zmniejszana jest dzięki produkcji paliwa, a lokalna jest 

identyczna jak gazu ziemnego. Definicja pojazdów zeroemisyjnych nie bierze 

zatem pod uwagę emisji w całym cyklu życia danych rodzajów pojazdów, co 
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wydaje się być niesprawiedliwe i skutkuje, prawdopodobnie niezamierzoną, 

faworyzacją konkretnych technologii kosztem innych.  

Zgodnie z art. 36 obecnie obowiązującej ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin 

i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, świadczy usługę 

lub zleca świadczenie usługi komunikacji miejskiej podmiotowi, którego udział 

autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej 

jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30% od 2028 roku. 

Obecnie w 2021 r. obowiązek ten wynosi 5%. Mimo programów wsparcia, wiele 

mniejszych i mniej zamożnych miast nie jest w stanie inwestować w pojazdy 

elektryczne, a tym bardziej zasilane ogniwem wodorowym. Definicja pojazdu 

zeroemisyjnego zastosowana w wyżej wspomnianym przepisie ogranicza więc 

możliwość wykorzystania we flotach autobusowych pojazdów z silnikiem 

gazowym, zasilanych biometanem, które dodatkowo produkowane są 

w polskich zakładach autobusowych. Ograniczenia tego typu będą utrudniać 

także realizację celów dotyczących wykorzystywania odnawialnych źródeł 

energii w transporcie. 

Kolejnym aspektem związanym z sektorem transportu – uszczegółowiając 

z branżą paliwową, jest realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego 

i Narodowego Celu Redukcyjnego. W obecnym stanie prawym jedynie 

biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju, dla których 

wystawiono poświadczenie o ich spełnieniu, mogą być zaliczane do realizacji 

celów wskaźnikowych. Na chwilę obecną nie istnieją spójne systemy certyfikacji 

biometanu ani regulacje, które umożliwiłyby zobowiązanym podmiotom 

wykorzystywanie tego odnawialnego gazu do realizacji celów wskaźnikowych.  

Należy także podkreślić, że obecnie oczekuje się na wejście w życie 

znowelizowanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, co będzie wiązało się 

z koniecznością jej implementacji i dostosowania przepisów krajowych (dalej 

RED II). Dyrektywa ta będzie regulować bowiem emisyjność paliw, także 

wykorzystywanych w transporcie, takich jak biogaz i biometan ze względu na 

używane do produkcji substraty, zgodnie z załącznikiem IX. 

2.3. Elektroenergetyka 

 

Produkcja energii eklektycznej z biogazu w dzisiejszym otoczeniu formalno-

prawnym jest regulowana w sposób przejrzysty. Zarówno w kontekście 

wykorzystywanych substratów rolniczych, rejestracji działalności w obszarze 

biogazu rolniczego, czy procedur związanych z przyłączaniem do sieci 
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elektroenergetycznej. Charakteryzuje się także dobrze funkcjonującym 

systemem pomocowym o wysokim poziomie wsparcia.  

 

Inwestorzy, szczególnie w  trakcie trwania procesu inwestycyjnego napotykają 

jednak wiele problemów co znacznie utrudnia samą drogę do uruchomienia 

produkcji w instalacji biogazowej. Uciążliwość i czasochłonność procesu 

inwestycyjnego związana jest przede wszystkim z procedurami 

administracyjnymi i dotyczy nie tylko instalacji produkujących energię 

elektryczną z biogazu ale także biometan na cele ciepłownictwa i transportowe 

– dla instalacji produkujących energię elektryczną jest to jednak główna 

bariera. Sam proces inwestycyjny niezależnie od finalnego produktu, czy 

sposobu jego wykorzystania jest podobny. Czynnikami, które czynią ten proces 

znacznie trudniejszym jest brak jednolitego podejścia wśród organów władz 

samorządowych wydających decyzje administracyjne dla realizacji inwestycji 

i organów opiniujących, wynikający przede wszystkim z niewystraczającej 

świadomości co do specyfiki instalacji biogazowych, braku podstawowej 

znajomości technologii i procesów.  

 

Wydłużenie czasu niezbędnego do uruchomienia instalacji wynika także 

z procedury z udziałem społecznym. Lokalne społeczności cechuje niestety 

niechęć do instalacji produkujących biogaz, wynikająca z utartych stereotypów 

na temat uciążliwości tego typu instalacji. Brak świadomości i edukacji wśród 

lokalnych mieszkańców przyczynia się często do blokowania powstawania 

biogazowni, które z założenia są inwestycjami pozytywnie wpływającymi na  

środowisko. Ponadto brak racjonalnego planowania przestrzennego przyczynia 

się do utrudnionego wyboru miejsca pod lokalizację inwestycji i ogranicza 

możliwości dokonania analizy uwarunkowań infrastrukturalnych danego 

terenu.  

 

3. Opis barier wraz z rekomendacją ich usunięcia 

 
Charakterystykę barier we wskazanych obszarach szczegółowych oraz rekomendacje 

ich usunięcia przedstawiono w poniższych tabelach. 

 
3.1. Obszar strategiczny SYSTEM WSPARCIA 

 
OBSZAR 

SZCZEGÓŁOWY 
BARIERA -  

CHARAKTERYSTYKA 
PRZYCZYNA 

FAKTYCZNA/PRAWNA REKOMENDACJA 

System wsparcia 
operacyjnego dla 
produkcji 
biometanu 

1. Brak 
dedykowanego 
systemu wsparcia 
dla biometanu – 
przyczyniający się 

• Ustawa 
o odnawialnych 
źródłach energii 

• szybka nowelizacja 
Ustawy OZE 
zawierająca 
racjonalny pakiet 
przepisów 
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do niepewnego 
podejścia do 
instalacji 
biometanowych 
zarówno przez 
inwestorów i jak 
i instytucje 
finansujące, co w 
znacznym stopniu 
ogranicza szybki 
rozwój sektora 

dotyczących 
wsparcia 
operacyjnego dla 
biometanu 

• mechanizmy 
wsparcia mogą 
zostać oparte m.in. 
na systemie 
unikniętych emisji, 
systemie dopłat do 
ceny rynkowej – FIP 
(feed-in premium) 
czy systemie 
gwarancji 
pochodzenia. W tym 
ostatnim przypadku 
na Towarowej 
Giełdzie Energii 
działa sprawdzony 
system notowań 
gwarancji 
pochodzenia, który 
ewentualnie będzie 
można wykorzystać 
również dla 
biometanu 

• także propozycje gr. 
VI ds. mechanizmów 
wspierających i 
promocyjnych, w 
tym rozwoju kard i 
systemu kształcenia 
dotyczące: 
„wprowadzenia 
długofalowego 
programu 
dotacyjnego na 
poziomie 
regionalnym i 
centralnym 
ukierunkowanego na 
rozwój sektora 
biogazowego i 
biometanowego, 
w tym na pokrycie 
kosztów budowy 
instalacji skraplania 
lub przyłączenia do 
sieci, jak również na 
rozwój infrastruktury 
produkcyjnej oraz 
przyłączeniowej i 
dystrybucyjnej” 
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3.2. Obszar strategiczny PODAŻ 

 
OBSZAR 

SZCZEGÓŁOWY 
BARIERA -  

CHARAKTERYSTYKA 
PRZYCZYNA 

FAKTYCZNA/PRAWNA 
REKOMENDACJA 

Łańcuch dostaw 
substratów do 
produkcji biogazu 

1. Branża odpadowa 
-  brak jednolitych 
przepisów 
dotyczących 
wykorzystywania 
niektórych 
substratów 
w biogazowniach 
innych niż rolnicze 
- w przypadku 
biogazowni 
wykorzystujących 
inne substraty niż 
przeznaczone dla 
biogazowni 
rolniczych 
wskazuje się na 
problemy 
dotyczące 
wykorzystywania 
biodegradowalnej 
frakcji odpadów 
komunalnych 

• niejasności 
w interpretacji 
przepisów o 
odpadach i grup 
odpadowych – 
Rozporządzenie w 
sprawie katalogu 
odpadów 

• ujednolicenie 
rodzajów odpadów 
przyjmowanych do 
biogazowni 

• rozszerzenie 
asortymentu 
substratów oraz 
ustalenie procedur 
dostosowania tych 
substratów 
odpadowych do 
prawidłowego ich 
przetworzenia w 
procesie fermentacji 
beztlenowej 

• rozszerzenie 
współpracy 
specjalistycznych 
laboratoriów i 
sektora 
biogazowego/ 
biometanowego 

Łańcuch dostaw 
technologii, 
wyrobów i usług 
dla sektora 
biogazowego 

1. Brak możliwości 
pokrycia 
bieżącego 
zapotrzebowania 
na dostawy -  
wzrastające 
zapotrzebowanie 
na dostawy 
technologii, 
wyrobów i usług 
dla sektora 
biogazowego 
związane z coraz 
szerzej nakreślaną 
istotną tych 
instalacji może 
skutkować długim 
czasem 
oczekiwania na 
dostawy  

• brak 
dotychczasowego 
wsparcia dla 
producentów 
krajowych 

• uruchomienie 
funduszy 
przewidujących 
środki na rozwój 
i pomoc dla 
producentów 
i dostawców 
krajowych dla 
sektora 

Proces 
inwestycyjny  - 
decyzje 
środowiskowe, 
studia i miejscowe 
plany 
zagospodarowania 

1. Długotrwałość 
i uciążliwość 
procedur 
administracyjnych 
związanych  
z realizacją 
przedsięwzięcia  

• brak odpowiedniej 
edukacji 
i przygotowania 
urzędników, brak 
świadomości wśród 
społeczności lokalnej, 
utarte stereotypy 

• uruchomienie akcji 
informacyjnych 
i edukacyjnych 
dotyczących 
instalacji 
biogazowych 
i biometanowych 
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przestrzennego, 
warunki 
zabudowy 

• brak 
odpowiedniego 
przygotowania 
i podejścia 
urzędników do 
specyfiki instalacji,  
technologii 
i procesów, 
stosowanie 
błędnej 
i nieujednoliconej 
nomenklatury 

• brak 
uwzględnienia 
instalacji 
biogazowych 
i biometanowych 
w MPZP 

• opór i niechęć 
lokalnych 
społeczności 

o uciążliwości 
instalacji 
produkujących biogaz 

• Ustawa o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym 

skierowanych do 
urzędników, 
organów 
podejmujących 
decyzje, w tym do 
organów 
opiniujących 
(współdecydujących) 
- gminy, Regionalne 
Dyrekcje Ochrony 
Środowiska, 
Regionalne Zarządy 
Gospodarki Wodnej, 
Państwowy 
Powiatowy Inspektor 
Sanitarny, 

• uwzględnienie 
budowy biogazowni 
w Miejscowych 
Planach 
Zagospodarowania 
Przestrzennego – 
przewidywanie 
umożliwienia 
powstawania 
instalacji 
produkujących 
biogaz i biometan na 
terenie 
poszczególnych gmin 
- w szczególności na 
obszarach wiejskich 
oraz przy hodowlach 
zwierząt 
gospodarskich 

• przeznaczenie 
środków 
finansowych dla 
samorządów na 
planowanie 
i gospodarkę 
przestrzenną 

• promocja 
biogazowni wśród 
społeczeństwa, akcje 
informacyjne 
i edukacyjne  

Finansowanie 
inwestycji 

1. Brak systemu 
wsparcia - 
przyczynia się do 
utrudnienia 
możliwości 
pozyskiwania 
finansowania na 
inwestycje 

• Ustawa 
o odnawialnych 
źródłach energii 

 

• wypracowanie 
racjonalnego 
i funkcjonalnego 
systemu wsparcia 
dla biometanu 
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2. Brak 
dedykowanych 
programów 
finansowych dla 
instalacji 
biogazowych - 
związane  
z brakiem 
wsparcia 
operacyjnego jak 
i specyfiką 
przedsięwzięć 

• niechęć banków do 
udzielania 
finansowania 
w związku ze 
specyfiką 
przedsięwzięć - brak 
wykwalifikowanej 
kadry zarządzającej 
biogazowniami, 
ryzyko przestojów 
w pracy i wiążąca się 
z tym niestabilność 
i nieprzewidywalność 
przychodów 
zniechęca banki do 
udzielania 
finansowania 

• utworzenie 
dedykowanych 
programów 
udzielania 
dofinansowania na 
instalacje biogazowe 
i biometanowe 

• udzielanie gwarancji 
bankowych przez 
BGK, uaktywnienie 
udziału środków 
publicznych 
i państwa 

Produkty uboczne 
z procesu 
produkcji biogazu 

1. Utrudnione 
wykorzystywanie 
pofermentu jako 
nawozu/ środka 
polepszającego 
właściwości 
gleby - procedury 
dotyczące 
wykorzystania 
pofermentu do 
nawożenia lub 
jako polepszacza 
gleby są trudne, 
kosztowne i 
czasochłonne 
Poferment jest 
klasyfikowany 
jako odpad. 

• Ustawa o nawozach 
i nawożeniu 
i rozporządzenia 
wykonawcze 

• Ustawa o odpadach 
i rozporządzenia 
wykonawcze 

• brak odpowiedniego 
statusu dla 
pofermentu 

• zmiana klasyfikacji 
pofermentu 
z odpadu na produkt 
pofermentacyjny, 
poferment powinien 
być kwalifikowany na 
równi z nawozem lub 
środkiem 
polepszającym glebę 

• stosowanie 
i propagowanie 
alternatywnych 
metod 
wykorzystania 
pofermentu, np.: 
pellet, granulat 
nawozowy, 
biowęgiel, toryfikat 

• rozszerzenie 
współpracy  
specjalistycznych 
laboratoriów 
i sektora 
biogazowego/ 
biometanowego 

Pozyskiwanie 
wykwalifikowanej 
kadry 

1. Brak 
wystarczającej 
liczby 
specjalistów do 
obsługi instalacji 
biogazowych -  
niewystraczająca 
wyspecjalizowana 
kadra 
obsługująca 
biogazownie 
i zachodzące 
w nich procesy 
będzie 

• system kształcenia - 
dotychczasowe małe 
zapotrzebowanie, 
brak 
popularyzowania 
obszarów 
zawodowych 

• utworzenie 
dedykowanych 
kierunków studiów, 
kształcenie 
specjalistów 
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skutkowała 
obniżeniem 
efektywności 
i tempa 
powstawia 
instalacji 
produkujących 
biogaz i biometan 

DODATKOWE PROPOZYCJE 

ustanowienie jednolitego podatku od nieruchomości dla danej mocy zainstalowanej biogazowni 

ustalenie jednolitej stawki amortyzacyjnej dla biogazowni - 10 % kosztu całego przedsięwzięcia 

 

 
3.3. Obszar strategiczny TRANSPORT I OBRÓT 

 
OBSZAR 

SZCZEGÓŁOWY 
BARIERA -  

CHARAKTERYSTYKA 
PRZYCZYNA 

FAKTYCZNA/PRAWNA REKOMENDACJA 

Przesył, 
dystrybucja 
energii gazowej 

1. Niewystarczająca 
chłonność stref - 
brak możliwości 
odbioru 
i wtłoczenia do 
sieci dystrybucyjnej 
wyprodukowanej 
ilości biometanu 
generuje problemy 
zarówno po stronie 
inwestora, który 
musi poszukiwać 
innych rozwiązań, 
ale także po stronie 
operatorów dla 
których 
podłączenie 
biogazowni do sieci 
wiąże się 
z koniecznością 
wykonywania 
kosztowych 
inwestycji. 

• niewielki stopnień 
gazyfikacji 
obszarów wiejskich 
wynikający 
z konieczności 
zainwestowania 
znacznych środków 

• Rozporządzenia 
Ministra 
Gospodarki z dnia 2 
lipca 2010 r. w 
sprawie 
szczegółowych 
warunków 
funkcjonowania 
systemu gazowego 
 

• inwentaryzacja 
terenów 
zgazyfikowanych 
gdzie możliwe byłoby  
przyłączenie instalacji 
biometanowej do 
sieci, identyfikacja 
miejsce 
ewentualnych 
przyszłych dostaw 
paliwa do sieci 

• powstawanie 
lokalnych sieci 
gazowych, zgodnie 
z założeniami 
i procedurą 
przedstawioną przez 
grupę roboczą I ds. 
lokalnych sieci 
dystrybucyjnych 
biogazowych 

• rewizja aktów 
prawnych pod kątem  
uwzględnienia 
fizycznej możliwości 
wprowadzania ilości 
biometanu względem 
chłonności strefy 
dystrybucyjnej do 
sieci współpracującej 

• uwzględnienie 
inwestycji w budowę 
sieci dystrybucyjnych 
(przesyłowych) pod 
kątem zwiększenia 
potencjału 
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przyłączania 
biometanowni 
w kluczowych 
lokalizacjach 
w Krajowych Planach 
Rozwoju OSD (OSP) 

• skraplanie do bio-
LNG, jako 
alternatywa dla 
przyłączenia do sieci 
gazowej. Konieczność 
wypracowania 
mechanizmów 
wspierających, 
pozwalających na 
sfinansowanie 
lokalnych instalacji 
skraplania 

2. Bariera 
finansowa  - brak 
finansowania na 
budowę nowej 
infrastruktury 
niezbędnej do 
przyłączania do 
sieci obiektów 
produkujących 
biogaz/biometan, 
obszary 
o niewielkim 
stopniu 
gazyfikacji 
wymagają 
przeznaczenia 
znacznych 
nakładów 
finansowych  

• trudności 
i czasochłonność 
pozyskiwania 
finansowania na 
budowę 
infrastruktury przez 
operatów sieci 
gazowych 

• brak dedykowanych 
programów 
wsparcia 
finansowanego na 
rozwój 
infrastruktury 

 

• uruchomienie 
środków finansowych 
(w ramach 
przewidzianych na 
transformację 
energetyczną 
i pochodzących 
z funduszy 
europejskich) 
konkretnie w celu 
wsparcia inwestycji 
przyczyniających się 
do rozwoju 
infrastruktury do 
transportu 
odnawialnych gazów 
oraz przyłączania 
instalacji je 
produkujących 

• wykorzystanie już 
istniejących środków 
dostępnych w ramach 
Funduszu 
Niskoemisyjnego 
Transportu dających 
możliwość budowy 
instalacji 
produkujących bio-
LNG w całym łańcuchu 
technologicznym 

• stworzenie zasad 
finansowania 
nakładów na 
skraplanie biometanu 
jako alternatywy dla 
przyłączania do sieci 

3. Brak precyzyjnych 
przepisów 

• Ustawa Prawo 
energetyczne – 

• zasady finansowania 
nakładów 
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związanych 
z rozliczaniem 
wydatków 
w związku 
z przyłączaniem 
do sieci źródła 
produkującego 
biometan - 
zgodnie z 
brzmieniem 
Motywu nr 92 
Preambuły do 
Dyrektywy RED II 
koszty 
przyłączania do 
sieci gazowej 
nowych 
producentów 
gazu ze źródeł 
odnawialnych 
powinny mieć 
obiektywny, 
przejrzysty i 
niedyskryminujący 
charakter. 
Państwa 
członkowskie, 
w związku z 
korzyściami jakie 
daje przyłączenie 
lokalnych 
producentów 
biogazu i 
biometanu do 
sieci, nie powinny 
obciążać 
wytwórców 
całością kosztów 
związanych 
z wykonaniem 
przyłączenia 

przepisy tej ustawy 
nie precyzują  
regulacji 
związanych z 
kosztami 
przyłączania 
producentów 
gazów ze źródeł 
odnawialnych    

• Rozporządzenie 
Ministra 
Gospodarki 
w sprawie 
szczegółowych 
warunków 
funkcjonowania 
systemu gazowego 

inwestycyjnych 
związanych 
z wykonywaniem 
przyłączeń 
biometanowni do 
sieci, jako instalacji 
odnawialnego źródła 
energii powinny być 
przedmiotem regulacji 
ustawowej 
a jednocześnie nie 
mogą powstrzymywać 
przyłączeń 
i transportu 
biometanu sieciami 
gazowymi i być 
dyskryminujące 
wobec innych 
odnawialnych źródeł 
(np. produkcji energii 
elektrycznej w 
instalacjach OZE 
przyłączanych do sieci 
elektroenergetycznej)- 
niezbędne jest 
stworzenie osobnych 
i spójnych przepisów 
dotyczących 
pokrywania kosztów 
przyłączania źródeł 
produkujących gaz ze 
źródeł odnawialnych 
(jako, że zgodnie z 
Ustawą OZE biogaz i 
biometan są 
odnawialnym źródłem 
energii) 

• Umożliwienie 
podmiotom 
odpowiedzialnym za 
finansowanie 
związane 
z przyłączeniami 
pozyskanie 
dofinansowania ze 
środków 
przeznaczonych na 
transformację 
energetyczną 

4. Brak systemu 
taryfowego 
przewidującego 
pobieranie opłat 
za wprowadzenie 
biometanu do 
sieci 
dystrybucyjnej 

• Rozporządzenie 
w sprawie taryf 

• Stworzenie 
możliwości ustalenia 
przez OSD taryfy za 
wprowadzenie 
biometanu  do sieci 
dystrybucyjnej płatnej 
przez wytwórców 
biometanu  (koszt 
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biometanu - 
konieczność 
pokrycia kosztów 
eksploatacji 
i utrzymania sieci 
gazowych wiązać 
się może z 
istotnym 
wzrostem taryfy 
dystrybucyjnej  
dla wszystkich 
odbiorców 
przyłączonych do 
sieci danego 
operatora 

mógłby być 
ewentualnie 
uwzględniony 
w systemie wsparcia 
dedykowanemu do 
pokrycia kosztów 
operacyjnych 
instalacji) – kwestia 
możliwości 
wprowadzenia taryfy 
powinna być 
przedmiotem ustaleń 
pomiędzy OSD a 
Prezesem URE, a jej 
płatność pomiędzy 
OSD a wytwórcą 
chcącym  wprowadzać 
biometan do sieci 

5. Sezonowość 
odbioru 
biometanu - 
odbiór biometanu 
uzależniony jest 
od faktycznego 
zapotrzebowania 
strefy, co wiąże się 
z sezonową 
zamiennością, dla 
bezpieczeństwa 
zapewnienia 
dostaw odbiorcom 
gazu istotna jest 
też kwestia 
ciągłości dostaw 
biogazu 

• zależność ilości 
odbieranego 
biometanu od 
wahań poboru 
paliwa gazowego 
przez odbiorców 
w danej strefie 
dystrybucyjnej 

• uwzględnienie 
możliwości 
magazynowania 
i dystrybuowania 
biometanu w postaci 
bio-LNG i bio-CNG na 
cele realizacji 
Narodowego Celu 
Wskaźnikowego 

• uwzględnienie 
możliwości stworzenia 
centrów 
magazynowych bio-
LNG wraz ze stacjami 
regazyfikacji 
przyłączonymi do sieci 
przesyłowej na wzór 
Gazoportu. 

6. Minimalne 
ciepło spalania 
dla biometanu 
regulowane 
rozporządzeniem 
- wymagania 
dotyczące 
uzyskania 
wysokiego ciepła 
spalania nie 
mogą  prowadzić 
do blokowania 
dostępu do sieci 
biometanu  

• Rozporządzenie 

w sprawie 

szczegółowych 
warunków 
funkcjonowania 
systemu gazowego 

• rezygnacja z zapisów 
w rozporządzeniu na 
rzecz pozostawienia 
decyzji w tej sprawie 
po stronie operatorów 
sieci –  usługa 
dostosowania do 
parametrów 
niepogarszających 
jakości paliwa 
w strefie powinna być 
przedmiotem ustaleń 
pomiędzy operacyjnie 
odpowiedzialnym 
Operatorem Systemu 
Gazowego a 
podmiotem 
przyłączającym źródło 
produkujące biometan 
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 7. Parametry 
jakościowe 
biogazu 
rolniczego – 
dotyczy biogazu 
rolniczego 
przesyłanego 
wyspowymi   
(lokalnymi) 
sieciami 
dystrybucyjnymi 
gazowymi do 
odbiorców 
końcowych 
(aspekt prac 
grupy roboczej nr 
1) 

• PN-C-04750:2011 
Paliwo gazowe. 
Klasyfikacja, 
oznaczenie i 
wymagania 

• PN-C-04753:2011 
Gaz ziemny. Jakość 
gazu dostarczanego 
odbiorcom z sieci 
dystrybucyjnej 

• Dz.U. 2018 poz. 
1158 
Rozporządzenie 
Ministra 
Gospodarki w 
sprawie 
szczegółowych 
warunków 
funkcjonowania 
systemu gazowego 

• rewizja aktów 
prawnych w celu 
uwzględnienia 
parametrów 
jakościowych biogazu 
rolniczego na potrzeby 
umożliwienia 
dostarczania tego 
rodzaju paliwa 
gazowego sieciami 
dystrybucyjnymi 
wyspowymi 
(lokalnymi) 

 8. Współczynnik 
nakładu 
nieodnawialnej 
energii 
pierwotnej na 
wytworzenie 
i dostarczenie 
biometanu – 
brak obecnie 
zdefiniowanego 
współczynnika wi 
dla biometanu 

• Dz.U. 2015 poz. 376 
rozporządzenie 
Ministra 
Infrastruktury i 
Rozwoju w sprawie 
metodologii 
wyznaczania 
charakterystyki 
energetycznej 
budynku lub części 
budynku oraz 
świadectw 
charakterystyki 
energetycznej 

• Dz.U. 2017 poz. 
1912 
rozporządzenie 
Ministra Energii w 
sprawie 
szczegółowego 
zakresu i sposobu 
sporządzania 
audytu 
efektywności 
energetycznej oraz 
metod obliczania 
oszczędności 
energii 

• Dz.U. 2019 poz. 
1065 
Obwieszczenie 
Ministra Inwestycji 
i rozwoju w sprawie 
ogłoszenia 
jednolitego tekstu 
rozporządzenia 

• rewizja aktów 
prawnych w celu 
uwzględnienia 
biometanu i 
przypisania 
współczynnika 
nakładu 
nieodnawialnej energii 
pierwotnej oraz 
określenie sposobu 
wyznaczenia tego 
współczynnika dla 
systemy gazowego 
dostarczającego miks 
gazu ziemnego oraz 
odnawialnego paliwa 
gazowego (np. 
biometanu) 
 
(powyższe dotyczy 
również w jakim ujęciu 
(lokalnym czy 
globalnym) byłby 
współczynnik 
określany -
przedmiotowa 
tematyka jest istotna z 
punktu widzenia 
sektora budownictwa 
i sektora gazowego) 
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Ministra 
Infrastruktury w 
sprawie warunków 
technicznych, jakim 
powinny 
odpowiadać 
budynki i ich 
usytuowanie 

 

 
3.4. Obszar strategiczny POPYT 

 

OBSZAR 
SZCZEGÓŁOWY 

BARIERA -  
CHARAKTERYSTYKA 

PRZYCZYNA 
FAKTYCZNA/PRAWNA REKOMENDACJA 

Podmioty 
nabywające 
biometan 
w systemie FIP  

1. Brak przepisów 
dotyczących 
systemu wsparcia 
dla biometanu - 
brak regulacji 
dotyczącej 
mechanizmu 
wsparcia powoduje 
niepewność 
w podejściu do 
inwestowania 
zarówno przez 
potencjalnych 
producentów 
i nabywców 
biometanu. 

• Ustawa 
o odnawialnych 
źródłach energii 

• nowelizacja ustawy 
OZE - opracowanie 
szczegółów 
dotyczących 
efektywnego 
systemu wsparcia 
dla producentów 
biometanu 

Podmioty 
realizujące NCW 

1. Brak regulacji 
dotyczących 
możliwości 
wykorzystania 
biometanu w celu 
realizacji celów 
wskaźnikowych - 
brak możliwości 
oszacowania 
kosztów 
i wykonania 
wstępnych 
wewnętrznych 
kalkulacji w celu 
ekonomicznie 
uzasadnionej  
realizacji NCW 
przez 
zainteresowane 
podmioty 

• Ustawa 
o biokomponentach 
i biopaliwach 
ciekłych 

• stworzenie 
regulacji 
dotyczących 
wykorzystywania 
biometanu, w tym 
również bio-LNG 
w celu realizacji 
Narodowego Celu 
Wskaźnikowego 

2. Brak 
ujednoliconego 
podejścia do 
dokumentów 

• Ustawa 
o biokomponentach 
i biopaliwach 
ciekłych 

• opracowanie 
jednolitych 
przepisów 
związanych 
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potwierdzających 
odnawialny 
charakter 
biometanu 
i biogazu, brak 
regulacji 
umożliwiających 
certyfikację 
biometanu - 
trudności 
dotyczące obrotu 
dokumentami 
poświadczającymi 
o spełnieniu 
kryteriów 
zrównoważonego 
rozwoju, 
w związku 
z możliwością 
zaliczenia do NCW 
jedynie 
biokomponentów 
spełniających te 
kryteria 

z certyfikacją KZR 
biometanu 

• opracowanie 
przepisów 
służących 
obliczaniu 
potencjału 
unikniętej emisji 
CO2 w jednostce 
biometanu 

Podmioty 
realizujące NCR 

1. Brak regulacji 
umożliwiających 
realizację celu 
z wykorzystaniem 
biometanu - brak 
systemu certyfikacji 
biometanu 
skutkuje 
nieznajomością 
kwestii dotyczących 
redukcji emisji 
w cyklu życia 
biometanu oraz ich 
niedostosowaniem 
do planowanych 
regulacji 
wynikających 
z polityki Unii 
Europejskiej 

• Ustawa 
o biokomponentach 
i biopaliwach 
ciekłych 

• stworzenie 
regulacji 
dotyczących 
systemu 
certyfikacji 
biometanu 

Inne podmioty 
zainteresowane 
zmniejszeniem 
emisji GHG 

1. Brak regulacji 
dotyczących 
wykorzystywania 
biometanu w celu 
redukcji emisji 
pochodzących 
z różnych typów 
instalacji  

• Ustawa o 
biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych 

• Ustawa o 
odnawialnych 
źródłach energii 

• stworzenie 
regulacji 
dotyczących 
możliwości 
potwierdzana 
odnawialnego 
charakteru biogazu 
i biometanu oraz 
poziomu redukcji 
emisji 

• skorzystanie ze 
sprawdzonych już 
rozwiązań takich 
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jak działający na 
Towarowej 
Giełdzie Energii 
system notowań 
gwarancji 
pochodzenia, który 
ewentualnie 
będzie można 
zastosować 
również dla 
biometanu 

• rozszerzenie 
współpracy 
specjalistycznych 
laboratoriów 
i sektora 
biogazowego/ 
biometanowego 

2. Ciepłownictwo – 
brak możliwości 
realizacji kryteriów 
efektywnych 
systemów 
ciepłowniczych – 
związany z brakiem 
regulacji 
umożliwiających 
doprowadzenie 
energii z lokalnych 
jednostek 
produkujących 
biogaz i biometan 
oraz brakiem 
przepisów 
dotyczących 
potwierdzania 
odnawialnego 
charakteru 
biometanu 

• brak regulacji 
dotyczących 
lokalnych sieci 
dystrybucyjnych 
biogazu i biometanu 

• Ustawa o 
efektywności 
energetycznej 

• stworzenie 
regulacji mających 
na celu 
umożliwienie 
doprowadzenia 
odnawialnych 
gazów do instalacji 
ciepłowniczych 

• stworzenie 
regulacji 
dotyczących 
możliwości 
potwierdzana 
odnawialnego 
charakteru 
biometanu oraz 
poziomu redukcji 
emisji 

• skorzystanie ze 
sprawdzonych już 
rozwiązań takich 
jak działający na 
Towarowej 
Giełdzie Energii 
system notowań 
gwarancji 
pochodzenia, który 
ewentualnie będzie 
można zastosować 
również dla 
biometanu 

Elektromobilności, 
transport nisko- i 
bezemisyjny 

1. Brak 
uwzględnienia 
w aktualnym 
stanie prawnym 
autobusów 
zasilanych bio-
CNG/ bio-LNG  - 

• Ustawa 
o elektromobilności 
i paliwach 
alternatywnych 

• brak regulacji 
dotyczących 
potwierdzania 

• wyjaśnienie kwestii 
emisyjności w cyklu 
życia paliw 
w kontekście 
możliwości 
wykorzystywania 
biometanu 
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pojazdy zasilane 
bio-CNG lub bio-
LNG nie są 
uznawane 
w świetle ustawy 
o elektromobilności 
za pojazdy 
bezemisyjne 
w związku 
z występującą 
emisją tzw. 
"z rury". Ogranicza 
to możliwość 
rozwoju mobilności 
gazowej opartej 
o biometan 
w  kwestii 
organizacji 
transportu 
zbiorowego.  

odnawialnego 
charakteru 
biometanu i redukcji 
emisji gazów 
cieplarnianych 
w wyniku 
stosowania do 
produkcji 
poszczególnych 
substratów 

o potwierdzonej 
redukcji emisji (np. 
powstającego z 
wykorzystaniem 
wysoko 
redukcyjnych 
substratów II 
generacji – zał. IX 
do Dyrektywy RED 
II) w pojazdach 
transportu 
publicznego 

2. Brak infrastruktury 
umożliwiającej  
wykorzystywanie 
gazów 
odnawialnych 
także w innych 
pojazdach  

 

• Brak dedykowanych 
programów 
finansowych 
umożliwiających 
rozwój 
infrastruktury do 
wykorzystywania 
gazów odnawialnych 
w transporcie 

• uruchomienie 
środków 
finansowych, które 
przyczynią się do 
rozwoju mobilności 
gazowej opartej o 
biogaz/biometan 
(np. samochody 
ciężarowe, 
maszyny rolnicze) 

3. Brak 
odpowiedniego 
sposobu obliczania 
emisji dla 
pojazdów 
uwzględniającego 
cały cykl życia 
paliwa 

• brak regulacji 
dotyczących 
potwierdzania 
odnawialnego 
charakteru 
biometanu i redukcji 
emisji gazów 
cieplarnianych w 
wyniku stosowania 
do produkcji 
poszczególnych 
substratów 

• zmiana sposobu 
liczenia emisji dla 
pojazdów z metody 
opartej na zasadzie 
wheel to tailpipe 
(tylko emisje 
końcowe), na 
zasadę well to 
wheel opisującej 
emisje od źródła 
powstawania 
paliwa do 
końcowej emisji ze 
spalania 
 

 


