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Stanowcze "nie" dla spalania i współspalana biomasy leśnej w Polsce 
15.07.2011r. 14:19 

 
Praca konkursowa zdobywczyni II miejsca w III edycji ogólnopolskiego  

konkursu energetycznego 
 pn.  

Odnawialne źródła energii  
-szansa na stabilizację klimatu i lepsze jutro! 

Dyskusja czy??? a nie jak??  

POLSKIE SKŁADY BIOMASY S.A. 

http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html  

http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html
http://cire.pl/item,55706,2,0,0,0,0,0,stanowcze-nie-dla-spalania-i-wspolspalana-biomasy-lesnej-w-polsce.html


BIOMASA  

DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 
on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently  
repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC 
(Text with EEA relevance) 

(e) ‘biomass’ means the biodegradable fraction of products, waste and residues from biological origin  
from agriculture (including vegetal and animal substances), forestry and related industries including  
fisheries and aquaculture, as well as the biodegradable fraction of industrial and municipal waste; 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WEz dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie  
uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

„biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji częśd produktów, odpadów lub ??? pozostałości pochodzenia  
biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych  
działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji częśd odpadów  
przemysłowych i miejskich;  

?????? 
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BIOMASA 

BIOMASA LEŚNA 

- drewno niepełnowartościowe 
- odpady i pozostałości produkcji leśnej  
- odpady i pozostałości przemysłu  
   drzewnego 
 
wyłączone drewno pełnowartościowe  

LAS ??? 
 
 

- stałe lub ciekłe substancje pochodzenia  
   roślinnego lub zwierzęcego 
- odpadów i pozostałości z produkcji rolnej  
   oraz przemysłu przetwarzającego ich  
   produkty 
- pozostałe odpady, które ulegają  
    biodegradacji 
- ziarna zbóż nie spełniające wymagao  
   jakościowych dla zbóż 
-uprawy energetyczne - plantacje  
   zakładane w celu wykorzystania  
  pochodzącej z nich biomasy w procesie  
  wytwarzania energii; 

BIOMASA NIELEŚNA:  
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Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:  

1)  o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi)  

    - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:  

 a)  przeznaczony do produkcji leśnej lub  

 b)  stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo  

 c)  wpisany do rejestru zabytków, 

 2)  związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki  

     i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny  

     pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany  

     na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. 

Pozostała biomasa to biomasa nieleśna  

USTAWA  
z dnia 28 września 1991 r. o lasach.* (tekst jednolity) (Dz. U. 91.101.444) 

LAS 
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ZASOBY   

ODPADY  
biodegradowalne  

? 
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§ 3. Do rodzajów frakcji biodegradowalnych zalicza się następujące 

frakcje: 

1) frakcję podsitową o granulacji 0—20 mm; 

2)  odpady kuchenne pochodzenia roślinnego lub  

zwierzęcego, ogrodowe oraz z terenów zieleni; 

3) drewno; (drewno rozbiórkowe – status??) 

4) papier lub tekturę (konkurencja o surowiec z recklingu– status??); 

5) tekstylia z włókien naturalnych; 

6)  odpady wielomateriałowe, w tym odpady z utrzymania higieny; 

7) skórę. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) 
z dnia 2 czerwca 2010 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego  
przekształcania odpadów komunalnych 
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Gazeta Prawna – 25 stycznia 2010r 
„Grożą nam ogromne kary za składowanie odpadów biodegradowalnych”  
artykuł  Anna Specht – Schampera – 1 stycznia 2013r  

W 2008r  
Odpadu komunalne 10 036 tys. ton 
Odpady bez selektywnej zbiórki – 9 359 tys. ton  
Unieszkodliwione termicznie – 63 tys. ton  
Unieszkodliwione biologicznie – 262 tys. ton  
 
Zdeponowane – 8 693 tys. ton   
 
Frakcja biodegradowalna – 45-50% 
 
Ok. 420 -450 kg odpadów na 1 mieszkańca  
Rocznik Statystyczny Ochrona Środowiska 2009  
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Czynniki wpływające na popyt na biomasę   

• sytuacja rynkowa (popyt/podaż) w sektorach i gospodarce 
• jak globalny kryzys gospodarczy wpłynie na sektor  
budowlany i inne; 
• jak zmieniad się będzie zapotrzebowanie na papier/tekturę; 
• jak opakowania „natutalne” – „eko” zmienią strukturę  
   opakowao; 

•  subwencje i regulacje formalno-prawne; 
• biopaliwa II i III generacji; 
• nowy biosektor  
• ceny paliw kopalnych/alternatywnych; 
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Źródło: ARE SA, opracowanie dla PGE S.A., 2007 
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Wartość opłaty zastępczej 

Jednostkowa opłata zastępcza w systemie wsparcia OZE Polsce 
Wzrost opłaty zastępczej o ok. 19,5%  

Cena za 1GJ w biomasie np. 11,6 PLN ciepłownia w Piszu ok. 16,50 PLN loko elektorwnia  
Średnia cena zgodnie z ARE S.A.  za 1 GJ w biomasie w 2010 roku 24,90 PLN 
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Ceny uprawnieo do emisji CO2   

http://www.consus.eu/pl/handel_emisjami/notowania/  
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Struktura użytkowania terenu w 2009:  

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010 www.stat.gov.pl  

na 1 mieszkaoca 
0,5 ha - UR 
0,25 ha - LiZ 

Powierzchnia odłogów i ugorów: 

2000 – 1 288 tys. ha 

2009 – 462 tys. ha 
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1 ha 

3 tony/ha 
10,4 MWh/rok 
100MWe = ok. 188 tys. ha  

 
7 MWh/rok 
100MWe= 285 tys. ha  

14 ton/rok/ha 
31,1 MWh/rok 

 
100MWe = ok. 63 tys.ha  

dla sprawności produkcji e.e. 40%; 7800 godz. 
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Wpływ kursu na rynki eksportowe/importowe    
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Roczna wydajnośd Zakładu w Ostrołęce, który jest 
częścią segmentu Opakowao Przemysłowych Stora 
Enso,  
wynosi obecnie 270 000 ton papierów na tekturę 
falistą i  papiery typu kraft.   
Roczna wydajnośd nowej maszyny produkującej 
papiery opakowaniowe będzie wynosid 455 000 ton,   
roczna wydajnośd obecnie działającej maszyny  
MP 2 wynosi 85 000 ton papierów do produkcji 
tektury  
falistej.  
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http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/swedspan-dzis-otwarto-kompleks-produkcyjny-w-gminie-orla  
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Kompleks produkcyjny firmy Swedspan w gminie Orla w liczbach 

•powierzchnia obiektu wynosi 60 ha 

•całkowita powierzchnia budynków wynosi 48 000 m2,  

   a ich kubatura to 600 000 m3 

•maksymalna wysokośd budynków w magazynie  

  wysokiego składowania sięga 28 m 

•najwyższy punkt konstrukcji stalowej to 65 m 

•po osiągnięciu pełnych mocy produkcyjnych  

   w fabryce będzie wytwarzane 250 000 m3 płyt rocznie 

•zakład produkcji dodanej będzie w stanie  

  wyprodukowad 80 000 m3 foliowanych płyt rocznie 

•tartak będzie w stanie wyprodukowad 60 000 m3 desek rocznie 

•kompleks produkcyjny zatrudnia obecnie 250 osób 
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Dostępnośd zasobów (regulowana):  

Usprzętowienie sektora i mechanizacja zbioru  

Dostępność kapitału w sektorze pozyskania biomasy 

Logistyka biomasy jako surowca 

Zapotrzebowanie na biomasę 

Konkurencja o ograniczone zasoby  
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Kryteria zrównoważenia BIOMASA 

Jako kluczowe dla wspólnotowego systemu, Komisja Europejska uznaje wykorzystanie biomasy  

w jak najefektywniejszy  sposób, tak aby: 

+ unikad niewłaściwych zachęt w zakresie wykorzystania drewna tak aby unikad wsparcia  

   dla systemów o niższej wydajności z punku widzenia energii i surowców; 

+ zapewnid właściwe funkcjonowanie wewnętrznego rynku biomasy poprzez unikanie,  

    że biomasa jest przewożona do obszarów, w których mechanizmy wsparcia są najwyższe  

    i kryteria zrównoważonego rozwoju są niższe; 

+ unikad przywozu biomasy z niezrównoważonej produkcji spoza UE, mając na względzie  

   że  prawdopodobne jest, że kilka paostw członkowskich będzie zależed od importu, w tym  

    z krajów spoza UE, aby osiągnąd wymagany udział odnawialnych źródeł energii; 

+  zapewnid, że pieniądze podatników, za pośrednictwem dotacji w sektorze bioenergii,  

    nie przyczyniają się do niezrównoważonego wykorzystania drewna i złych praktyk  

    w leśnictwie.  
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Paliwa kopalne 

Odpady komunalne itp. 

Pozostałe: Biopaliwa,  

przemysłowe ciepło odpadowe,  

energia elektryczna, energia  

geotermalna, torf  

Paliwa zużywane do produkcji  

ciepła dla sieci ciepłowniczej i 

energii elektrycznej w kogeneracji   

w roku 2005 

Powierzchnie kół odpowiadają ilości 

całkowitego zużycia paliwa 

 
Source: Swedish Waste Managment  

and Euroheat and Power (2007) 

50 procent ciepła 

w Polsce 

- 20-25% 

(2010, Gunnar Haglund) 

http://www.swedenabroad.com/Start____17949.aspx


Czy te rozwiązania  

były niekorzystne 

dla Szwecji? 

  
1990 1995 2000 2005 Rok 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

90 

80 

Index 

Bioenergia +79 % 

PKB +48% 

Emisje CO2 -9% 

Udział bioenergii oraz PKB i emisje CO2 
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LESTER PROJEKT 
www.lesterprojekt.pl 

KRAKÓW  
Projekt pilotażowy wymiany  
systemów grzewczych na pelletowe  

INNOWACJE 
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http://www.bosonenergy.com/ 

Wysokosprawna kogeneracja 1-3 MWe  

Efektywne technologie wykorzystania pelletu w generowaniu energii elektrycznej  

http://www.met.kth.se 
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Ciepłownia 2,9 MW  
Biała Rawska  
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OCENA ŚLADU WĘGLOWEGO BIOMASY ? 

OPTYMALIZACJA 

http://www.mhg

systems.com/im

ages/stories/lad

attavat/flash_pr

eview/preview1.

html 

http://www.mhgsystems.com/images/stories/ladattavat/flash_preview/preview1.html
http://www.mhgsystems.com/images/stories/ladattavat/flash_preview/preview1.html
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http://www.mhgsystems.com/images/stories/ladattavat/flash_preview/preview1.html
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http://www.mhgsystems.com/images/stories/ladattavat/flash_preview/preview1.html


(Y. Ryckmans, N. Andre 2010) 

www.laborelec.be/.../Ryckmans-OC6%204-Marketsustainability.pdf  
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Wnioski do dyskusji  

- do jakiego stopnia biomasa leśna powinna zaspokajad cele  
  i strategie wynikające z Dyrektywy OZE i jej implementacji; 
- czy należy kontynuowad politykę zwiększania zasobów leśnych  
  (zapasu drewna); 
- jakie konsekwencje niesie za sobą obecna polityka leśna paostwa 
- jaki jest wpływ systemu sprzedaży drewna na sektory; 
- czy i w jakim zakresie Lasy Paostwowe uczestniczyd będą  
  w usprzętowieniu sektora;  
- jaka jest a jaka mogłaby byd rola sektora lasów prywatnych w Polsce;  
- plantacje drzew szybko-rosnących, a wykorzystanie biomasy  
  na cele energetyczne; 
- prywatyzacja lasów ………………???  
- przebudowa drzewostanów, zręby zupełne, trzebierze a biomasa  
  na cele energetyczne, lasy o wielu funkcjach, 
- innowacje technologiczne i ich wpływ na popyt; 
- jak pozyskiwad efektywnie biomasę …………..?????? 
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