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Rodzaje biogazowni

Biogazownia 
rolnicza

Biogazownia na 
składowisku 
odpadów

Biogazownia 
przy oczyszczalni 
ścieków



Status biogazowni 
rolniczej

• Produkcja biogazu z organicznych substratów 
(nawozy naturalne, biomasa roślinna, 
produkty uboczne przemysłu)

• Wykorzystanie odpadów komunalnych 
powoduje utratę statusu biogazowni rolniczej 
-> utratę dofinansowań



Surowce do produkcji 
biogazu

Ustawa o odnawialnych źródłach energii
Art. 2 ust. 2 – definicja biogazu rolniczego:
„gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej
surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa,
płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów
ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa
produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub
biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż
zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem
biogazu pozyskanego z surowców pochodzących ze składowisk
odpadów, a także oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych
oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w
których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych
od pozostałych rodzajów osadów i ścieków”



Surowce do produkcji 
biogazu

• Odpady z hodowli zwierząt (gnojowica
bydlęca, świńska, kurza, gnojówka),

• Odpady poubojowe (odpady z rzeźni, treści
żołądków, odseparowana tkanka tłuszczowa),

• Rośliny energetyczne i odpady rolnicze
(słoma, trawa, siano, kiszonka z kukurydzy,
buraki pastewne, cukrowe),

• Przetwórstwo spożywcze (odpady i resztki
owoców, melasa, wysłodki, wywar, gliceryna,
serwatka),

• Odpady komunalne (osady ściekowe,
odpady kuchenne, zieleń miejska).



Odpady 
komunalne

• Definicja zawarta w art. 3 ust. 7 ustawy o odpadach

• odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, a także odpady niezawierające 
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych; 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
pozostają niesegregowalnymi (zmieszanymi) 
odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały 
poddane czynności przetwarzania odpadów, która 
nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;



Gospodarowanie 
odpadami

Na gruncie art. 41 ustawy o odpadach 
gospodarowanie odpadami wymaga 
uzyskania decyzji:

a) zezwolenie na zbieranie odpadów

b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów

c) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów (łącznie)



Gospodarowanie 
odpadami

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, 
organ właściwy odpowiednio ze względu na 
miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów:

1. Marszałek województwa (w konkretnych 
przypadkach, m. in. ze względu na łączną masę 
odpadów);

2. Starosta;

3. Regionalny dyrektor ochrony środowiska -> tereny 
zamknięte.



Wyłączenia 
stosowania ustawy 
o odpadach

• art. 2 pkt 6 – biomasa wykorzystywana w rolnictwie, 
leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy;

• art. 2 pkt 9 – nie stosuje się do produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem tych, które są 
odpadami przewidzianymi do składowania na 
składowisku odpadów albo do przekształcania 
termicznego lub do wykorzystania w zakładzie 
produkującym biogaz lub w kompostowni;

Uznanie materiału za odpady zależy w pierwszej 
kolejności od wytwórcy tego materiału, co jest 
weryfikowane przez organy administracji (wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska, organ wydający decyzję 
w zakresie gospodarki odpadami).



Wyłączenia 
stosowania ustawy 
o odpadach

• Gospodarowanie odchodami zwierząt 
gospodarskich nie podlega pod przepisy 
ustawy o odpadach

• Ustawa o odpadach ma zastosowanie tylko w 
przypadku zastosowania w biogazowni 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego innych niż odchody zwierząt 
gospodarskich



Produkt

uboczny

• Definicja produktu ubocznego – art. 10 ustawy o 
odpadach

Przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, 
którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za 
produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione następujące 
warunki:

1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;

2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio 
bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka 
przemysłowa;

3) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna 
część procesu produkcyjnego;

4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne 
wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony 
środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego 
wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie 
takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na 
środowisko, życie lub zdrowie ludzi.



Produkt uboczny
Materiały powstające w procesie 
produkcyjnym w przemyśle rolno-spożywczym 
mogą być zagospodarowywane w 
biogazowniach rolniczych jako produkty 
uboczne i nie podlegają pod wymagania z 
zakresu gospodarowania odpadami.



Aspekty prawne w gospodarce 
pofermentem

Klasyfikacja 
pofermentu

Warunki ubiegania 
się o dopuszczenie 
do obrotu

Certyfikowanie



Czym jest 
poferment?

Poferment
to pozostałość po produkcji
biogazu wytwarzanego z różnych
surowców i odpadów organicznych,
czyli tzw. substratów:

• biomasa roślinna;
• nawozy naturalne;
• odpady z przemysłu rolno-spożywczego.

Wsad do biogazowni to zazwyczaj mieszanina 
kilku substratów, zwana kosubstratami.



Jak prawnie  
zaklasyfikować 
poferment?

• Decyzji Komisji z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającej decyzję 
2000/532/WE w sprawie wykazu odpadów zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi

• Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 
Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 21) 



Poferment 

jako produkt 
uboczny

W świetle art. 10 ustawy o odpadach,

poferment:

1. jest integralną częścią procesu produkcji biogazu,

2. może być wykorzystywany bezpośrednio bez dalszego 
przetworzenia,

3. spełnia wszystkie istotne warunki w zakresie ochrony środowiska, 
co można udokumentować wynikami badań pofermentów i 
odpowiednią opinią,

4. wykorzystanie pofermentu może być zapewnione poprzez 
zawarcie umowy z odbiorcami.

W świetle art. 11 ustawy o odpadach, poferment:

Uznanie substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji
marszałka województwa po konsultacji z wojewódzką inspekcją
ochrony środowiska i jest ważne przez okres 10 lat. Uznanie
pofermentu za produkt uboczny umożliwia jego zbyt na zasadach
ustalonych pomiędzy biogazownią i odbiorcą.



Poferment 

jako odpad

Pozostałości pofermentacyjne są:

odpadem o kodzie:
• 19 06 05

• 19 06 05

Klasyfikowane, jako:
• Nawozy organiczne

• Środek poprawiający właściwości gleby

Za prawidłowe stosowanie odpadów odpowiedzialny jest ich
wytwórca.



Zasady 

stosowania 
nawozów 
organicznych i 
środków 
wspomagających 
uprawę roślin

Rozdział 3 ustawy o nawozach i nawożeniu

• Stosuje się wyłącznie nawozy i środki wspomagające uprawę 
roślin, które zostały dopuszczone do obrotu;

• Nawozy stosuje się w sposób, który nie zagraża zdrowiu 
ludzi lub zwierząt lub środowisku.

• Środki poprawiające właściwości gleby i stymulatory wzrostu 
stosuje się zgodnie z instrukcją ich stosowania i 
przechowywania



Ograniczenia

dotyczące 
nawozów 

art. 20 ustawy o nawozach i nawożeniu
stanowi, że zabrania się stosowania

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego
sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia
szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U. z dnia 12 maja
2008 r. z późn. zm.). wydanym na podstawie art. 22
pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i
nawożeniu



Proces

Odzysku

Metody odzysku racjonalne do zastosowania w przypadku substancji
pofermentacyjnej to procesy

• R3
• R10
• R1



Warunki 

ubiegania się o 
dopuszczenie do 
obrotu pozostałości 
pofermentacyjnych 
jako nawozu lub środka 
poprawiającego 
właściwości gleby
- proces R 10

Uregulowane:
• ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
• rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1069/ 2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1774/2002

• ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
• ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkód w 

środowisku i ich naprawie,
• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony 

środowiska
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 

kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich 
stosowania (



Certyfikowanie
• Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i 

nawożeniu (Dz.U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) 
• Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów o nawozach i nawożeniu 
(Dz.U. Nr 119 poz. 765 z późn. zm.). 



Ocena 
przedrejestracyjna
pofermentu z 
biogazowni 

jako organicznego 
nawozu lub środka 
poprawiającego 
właściwości gleby



System Oceny 
Nawozów I 
Środków
Wspomagających 
Uprawę Roślin

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2008 r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o nawozach i nawożeniu) 

Jednostki upoważnione
do prowadzenia badań

Badania biologiczne

• IUNG w Puławach
• PIWet w 

Puławach
• IOŚ w Warszawie
• IMW w Lublinie
• jednostki 

akredytowane

Badania rolnicze

• IUNG w Puławach
• IO w Skierniewicach
• IBL w Sękocinie Starym
• ITP w Falentach
• jednostki 

akredytowane 

Badania 
fizykochemiczne, 
chemiczne

• IUNG w 
Puławach

• INSCH w 
Puławach

• IO w 
Skierniewicach

• (dla śwur)
• jednostki
• akredytowanie



System Oceny 
Nawozów I Środków

Wspomagających 
Uprawę Roślin

Jednostki upoważnione do 
wydawania opinii

(zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonywania niektórych przepisów 

ustawy o nawozach i nawożeniu)

•

Opinia o spełnieniu
wymagań jakościowych
oraz wymagań dotyczących 
dopuszczalnych wartości
zanieczyszczeń:

• IUNG w Puławach
• INSCH w Puławach
• IO w Skierniewicach
• IBL w Sękocinie Starym
• ITP w Falentach

Opinia o przydatności dla 
określonego zastosowania

• IUNG - uprawy
• rolnicze,
• IO - uprawy
• ogrodnicze,
• IBL - uprawy leśne,
• ITP - użytki zielone,

Opinie o oddziaływaniu na
zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko

IMW w Lublinie
PIWet w Puławach
IOŚ w Warszawie

Opinia w zakresie spełniania 
Wymagań weterynaryjnych 
określonych w rozporządzeniu 
WE 1069/2009

PIWet w Puławach



Wymagania Dla 
Nawozów 
Organicznych

Odnośnie Minimalnej
Deklarowanej Zawartości 
Składników Pokarmowych 
oraz Substancji Organicznej

STAŁE

• Azot (N) - 0,3% (m/m)
• Fosfor (P2O5) — 0,2 % (m/m)
• Potas (K2O) — 0,2% (m/m)

Co najmniej 30% substancji 
organicznej

Fosfor (P2O5) — 0,05 % 
(m/m)
Potas (K2O) — 0,12% 
(m/m)

PŁYNNE

• Azot (N) -0,08% (m/m)
• Fosfor (P2O5) — 0,05 % 

(m/m)
• Potas (K2O) — 0,12% (m/m)Brak wymagań jakościowych 

odnośnie minimalnej zawartości 
składników pokarmowych
oraz substancji organicznej dla 
środków poprawiających właściwości 
gleby

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r.



Uzyskanie pozwolenia

dla nawozu
lub środka 
poprawiającego 
właściwości gleby,
podłoża do upraw, 
stymulatora wzrostu

• Złożenie wniosku o 
udzielenie pozwolenia 
na wprowadzenie do 
obrotu nawozu albo 
środka poprawiającego 
właściwości gleby

• uiszczenie opłaty 
skarbową (705 zł).



Wymagania dla 
wniosku o 
wydanie 
pozwolenia

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i 
nawożeniu - art.4
• Oznaczenie wnioskodawcy (nazwa lub imię i 

nazwisko oraz adres);
• Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
• Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki 
numer posiada;

• Nazwę i rodzaj nawozu albo środka 
wspomagającego uprawę roślin;

• Lista załączonych do wniosku dokumentów.

• Wniosek jest dostępny na stronie internetowej 
www.biznes.gov.pl



Załączniki

do wniosku

Zgodnie z art. 4 ust 4 ustawy o 
nawozach  i nawożeniu 

• Zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do 
obrotu nawozów albo środków wspomagających uprawę roślin 
(wymóg ten obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.);a w przypadku 
prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej również kopię 
umowy tej spółki;

• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 705 zł;

• Wyniki badań i opinie dla nawozu lub środka wspomagającego 
uprawę roślin;

• Kopię decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu 
zakładu przetwórczego zgodnie z rozporządzeniem WE 1069/2009 -
o ile właściwe;

• projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu lub środka 
poprawianego właściwości gleby.

• Liczba dokumentacji załączonej do wniosku zależy od rodzaju 
dopuszczanego do obrotu nawozu czy środka wspomagającego 
uprawę roślin.



Uzyskanie 
pozwolenia

dla nawozu
lub środka 
poprawiającego 
właściwości gleby,
podłoża do upraw, 
stymulatora 
wzrostu • Sprawdzenie wniosku pod 

względem wymogów formalnych i 
merytorycznych



Wzór decyzji
wydawanej przez 
Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 



Alternatywne 
mozliwości
zagospodarowa
nia pofermentu

• Przed energetycznym wykorzystaniem wysuszony 
poferment może być poddany granulacji Do 
postaci peletów, podobnie jak w przypadku 
granulowania pofermentu przeznaczanego na 
celenawozowe;

• Poferment dla energetyki może też być 
zagęszczony pod mniejszym ciśnieniem i uzyska 
postać brykietów;



Kwestia 
uciążliwości 
zapachowej

Aktualnie brak ustawy wyznaczającej normy w zakresie uciążliwości zapachowej.

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymuje znaczną ilość interpelacji poselskich,
zapytań senatorskich, skarg mieszkańców oraz samorządów o rozwiązanie
problemu uciążliwości zapachowej;

2. Źródłem powstawania odorantów są zwierzęta, ich odchody, pasza oraz praca
urządzeń i procesy technologiczne;

3. Konieczne jest określenie minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia
sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z uciążliwością
zapachową;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i
Rozwoju Wsi pracuje nad projektem ustawy o minimalnej odległości.



Źródła prawa

• Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 
2020.05.04)

• Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 
i nawożeniu (Dz.U.2021.76 t.j. z dnia 
2021.01.13)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 
poz. 1206)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie 
procesu odzysku R10 (Dz.U.2015.132 z 
dnia 2015.01.23).

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w 
sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o nawozach i nawożeniu 

(Dz.U.2008.119.765 z dnia 2008.07.07).

• Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 
z dnia 21 października 2009 r. określające 
przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1774/2002

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu 
stosowania nawozów oraz prowadzenia 
szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U. z 
Dz.U.2008.119.765 z dnia 2008.07.07).



Dziękujemy za uwagę!

Adwokat Piotr Banasik

Adwokat Marlena Jarzębowska

Aleksandra Miśkiewicz

p.banasik@goblegal.pl
www.goblegal.pl

tel. 602 139 290
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