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Pan
Grzegorz Leszczyński
Prezes
Podlaskiej Izby Rolniczej

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 20 maja 2022 r. (nr PIR.ŁO.123/2022) uprzejmie informuję, 
że Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w zakresie swojej właściwości, podejmuje aktywne kroki 
wspierające rozwój rynku biogazu, jak również biometanu.

Opisane przez Pana problemy związane z budową biogazowni rolniczych w Polsce, w tym protesty 
społeczne wynikające zazwyczaj z niewiedzy okolicznych mieszkańców, stanowią problem, którego 
istnienia resort klimatu i środowiska jest świadomy. Obecnie prowadzone są prace analityczne mające 
na celu wypracowanie skutecznych kierunków działania, w szczególności w zakresie edukacji 
społecznej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska realizuje zadania obejmujące wsparcie regulacyjne, jak również 
pozaregulacyjne sektora biogazu i biometanu. 

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1873) przewidziała ważne dla sektora biomasy i biogazu 
rozwiązania, mające na celu promowanie wykorzystania biomasy do produkcji biogazu oraz biometanu 
z biogazu, w tym ułatwienia dla OZE w zakresie planowania przestrzennego - w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym zmieniono przepisy dotyczące obowiązku uwzględniania w studium 
instalacji OZE, który nie będzie dotyczył instalacji OZE do 500 kW. Przed wprowadzeniem ww. zmiany 
taki obowiązek dotyczył już instalacji o mocy wyższej niż 100 kW.

Dodatkowo w celu dalszego wzmocnienia polityki dynamizacji rozwoju sektora biogazu przygotowano 
projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 
(nr UC99), w który ujęto szereg działań stymulujących rozwój sektora biogazu i biometanu. Obecnie 
projekt ten zakończył etap uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Trwają końcowe 
analizy zgłoszonych do niego uwag.

Jednym z działań pozaregulacyjnych, a jednocześnie długoterminowych, mających na celu rozwój 
sektora biogazu i biometanu, jest podpisane w dniu 23 listopada 2021 r. z inicjatywy Pana Ireneusza 
Zyski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych 
Źródeł Energii, Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Celem 
Porozumienia jest wspieranie rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce poprzez podejmowanie 
działań na rzecz rozwoju rynku i powszechnego zastosowania biogazu oraz biometanu w gospodarce, 
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a także maksymalizacji tzw. local content, rozumianego jako udziału polskich przedsiębiorców oraz 
technologii w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy i eksploatacji krajowych biogazowni 
i biometanowni. Przedstawiciele organizacji wchodzących w skład Porozumienia biorą aktywny udział 
w działaniach legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przedkładając 
opinie oraz stanowiska do projektów, jak również w pracach na rzecz wypracowania instrumentów 
finansowego wsparcia dla tego sektora w ramach środków unijnych i krajowych. Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska prowadzi także prace analityczne w zakresie możliwości podjęcia dodatkowych działań 
wspierających rozwój sektora, w celu realizacji treści Porozumienia.

Podsumowując, opisane konkretne działania regulacyjne oraz pozaregulacyjne, które zostały podjęte 
przez resort klimatu i środowiska, we współpracy i przy aktywnym dialogu ze wszystkimi 
interesariuszami, mają na celu dynamiczny rozwój sektora biogazu i biometanu poprzez stworzenie 
korzystnych warunków dla jego rozwoju. Należy przy tym podkreślić, że rozwój tego sektora leży 
również w obszarze właściwości Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii.

Z poważaniem

Tomasz Sielamowicz
Zastępca Dyrektora
Departament Odnawialnych Źródeł Energii
/ – podpisany cyfrowo/
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