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MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI BIOGAZU  
W MIKROBIOGAZOWNI ROLNICZEJ 

Streszczenie 
Artykuł prezentuje koncepcję produkcji biogazu z surowców i odpadów powstających w rolnictwie 

w instalacji o małej mocy. Jednostki takie, nazywane mikrobiogazowniami, są w Polsce na etapie 
wdrażania do praktyki. Mikrobiogazownia przeznaczona jest do produkcji energii elektrycznej i ciepl-
nej w systemie kogeneracji. Paliwem jest biometan, pozyskany z beztlenowego rozkładu substratów 
celowych i odpadowych z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Opisywana instalacja zapewnia 
produkcję 180 tys. m3 biogazu w ciągu roku, co pozwala na uzyskanie 1000 MWh energii pierwotnej. 
Aby zaspokoić zapotrzebowanie biogazowni na substraty proponuje się wykorzystać ok. 600 t kiszonki 
z kukurydzy, 200 t kiszonki z żyta oraz 200 t kiszonki z traw. Instalacja o podanych parametrach może być 
dofinansowana w ramach PROW, działanie 3.11. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 

WSTĘP 

Produkcja biogazu cieszy się rosnącym zainteresowaniem rolników. Nie bez wpływu na 
tę sytuację były uproszczenia proceduralne, które zostały umożliwione dzięki nowelizacji 
niektórych ustaw i rozporządzeń. Zmiany w ustawie Prawo energetyczne, które weszły 
w życie z dniem 11 marca 2010 r., wynikające z ustawy z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmia-
nie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2010, nr 21, 
poz. 104), mają na celu wsparcie rozwijającego się sektora produkcji paliw w oparciu o su-
rowce rolnicze i powiązane z rolnictwem. Art. 3, pkt 20a, ustawy definiuje biogaz rolniczy 
jako „paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, 
płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemy-
słu rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej”. Znaczącym 
ułatwieniem stało się zniesienie obowiązku koncesjonowania produkcji energii w bioga-
zowniach rolniczych, zaś w miejsce koncesji wprowadzono obowiązek wpisu do rejestru 
producentów biogazu, prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego. Uproszczono też po-
stępowanie z pozostałościami po procesie fermentacji, na podstawie zmian w Rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. (DzU 2011, nr 86, poz. 476). Dzięki 
wprowadzonym zmianom zwolniono z wielu szczegółowych i kosztownych badań odpady 
o kodzie 19 06 05 i 19 06 06, czyli odpowiednio: ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów 
zwierzęcych i roślinnych oraz przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów 
zwierzęcych i roślinnych, pod warunkiem pochodzenia tych odpadów z fermentacji surow-
ców i odpadów rolniczych. Zwolniono też biogazownie rolnicze o mocy poniżej 0,5 MW 
z obowiązku sporządzania raportu oceny oddziaływania na środowisko. 
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Ułatwienia te spowodowały wyraźne ożywienie na rynku biogazu. Uruchamiane są typo-
we rolnicze biogazownie o mocy 1-2 MW, jednak takie instalacje wymagają znaczących ilo-
ści substratów, produkowanych na powierzchni kilkuset hektarów, najczęściej budowane 
przez inwestorów dysponujących dużym kapitałem. Przeciętne gospodarstwa rolne nie były 
do tej pory graczami na rynku biogazu. Pojawiają się jednak projekty, przeznaczone dla go-
spodarstw rolnych średniej wielkości, zwłaszcza zainteresowanych utylizacją odpadów po-
wstających w ich obrębie. Moc zainstalowana biogazowni, nazywanych mikrobiogazownia-
mi, najczęściej nie przekracza 100 kWe. Jedną z takich instalacji prezentuje niniejszy artykuł. 

1. KONCEPCJA MIKROBIOGAZOWNI ROLNICZEJ 

1.1. Założenia technologiczne 
Biogazownia MB1, której projekt został opracowany przez firmę Energetyka Odnawialna 

S.A. przeznaczona jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w systemie kogeneracji 
w drodze spalania w silniku biogazu rolniczego – paliwa gazowego otrzymywanego w proce-
sie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych 
lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa 
produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej. Planowana moc mikrobiogazowni to 
50 kW. Biogazownia MB1 dostarczana jest w formie kontenerowej, gotowej do posadowienia 
oraz uruchomienia. 

W skład mikrobiogazowni wchodzą następujące elementy: 
− punkt przyjęcia substratów stałych w postaci dozownika o kubaturze 10 m3, 
− zespół pomp dozujących i mieszających substraty stałe oraz ciekłe i/lub recyrkulat, 
− zespół izolowanych komór fermentacyjnych poliestrowych o łącznej kubaturze 370 m3, 

wyposażonych w system grzewczy, mieszający i odprowadzający odpad pofermentacyjny, 
− zbiornik buforowy na biogaz, 
− system odsiarczania biogazu, 
− system sterowania biogazownią przy pomocy komputera z wizualizacją procesu, 
− kompletna instalacja rur i przewodów (na substraty, biogaz oraz przewodów elektrycz-

nych), 
− zespół kogeneracyjny o mocy wyjściowej elektrycznej 50 kW i cieplnej ok. 50 kW, 
− flara gazowa (pochodnia), umożliwiająca spalanie biogazu w sytuacji braku jego odbioru, 
− budynek techniczny w formie kontenera, zawierający zespół kogeneracyjny, system stero-

wania, system pomp i pomieszczenia dyspozytorni, 
− przyrządy do oznaczania ilości suchej masy, suchej masy organicznej i pH. 

Obiekty procesu fermentacji charakteryzują się następującą kubaturą: komora hydrolizy – 
10 m3, dwa fermentory pierwotny i wtórny – po 180 m3. Ponadto proponowane jest zastosowa-
nie dodatkowego zbiornika buforowego o kubaturze 600 m3 do gromadzenia odpadu pofermen-
tacyjnego w okresie, kiedy niedozwolone jest zastosowanie go do użyźniania pól, zgodnie 
z ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (DzU 2007, nr 147, poz. 1033). 

W koncepcji – jako przykładowe – zaproponowano roślinne substraty celowe, uwzględ-
niając rośliny o małych wymaganiach (żyto, trawy) i średnich (kukurydza). Kiszonki z tych 
roślin są najczęściej wykorzystywane w procesie fermentacji beztlenowej w niemieckich bio-
gazowniach rolniczych [2]. Szczególnie kukurydza, jako roślina bardzo wydajna i charaktery-
zująca się dużą wydajnością biogazu z jednostki masy, cieszy się dużym zainteresowaniem 
producentów biogazu. Firmy nasienne wyhodowały nawet odmiany kukurydzy, zalecane do 
sporządzania kiszonek dla biogazowni. W tej sytuacji wydaje się oczywiste, że również pro-
jektanci mikrobiogazowni MB1 zalecają kiszonkę z kukurydzy jako podstawowy substrat 
(tab. 1). Docelowa struktura substratów może być inna, w zależności od ich dostępności 
w danym gospodarstwie lub jego otoczeniu. Możliwa jest też zmiana struktury substratów po 
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uruchomieniu biogazowni, jednak tylko w pewnym zakresie. Dlatego projektowanie konkret-
nego obiektu odbywa się indywidualnie dla każdego gospodarstwa. 

Fermentacja mokra może być prowadzona w warunkach zawartości suchej masy <15%. 
Dlatego wykorzystanie kiszonek z kukurydzy, żyta i traw w proporcjach podanych w tabeli 1 
wymaga rozcieńczenia. W projekcie przewidziano dodatek wody w celu uzyskania odpo-
wiedniej wilgotności substratu. W przypadku, gdyby gospodarstwo dysponowało płynnymi 
odchodami zwierzęcymi (gnojówka, gnojowica), należałoby uwzględnić zawartość poszcze-
gólnych składników w tym kosubstracie. 

Tab. 1. Substraty proponowane do wykorzystania w mikrobiogazowni rolniczej 

Substrat Areał [ha]
Plonowanie 

[t/ha] 

Ilość Zawartość 
Wydajność 

CH4 [%] [t św.m./rok] [kg sw.m./doba]
sucha 
masa 
[%] 

sucha masa 
organiczna 
[% s.m.] 

Kiszonka 
z kukurydzy 

10 60 600 1800 32 95 55 

Kiszonka 
z żyta ozimego 

10 20 200 600 35 95 55 

Kiszonka z traw 8 25 200 600 35 95 55 
Razem 28 - 1000 3000 - - - 
Źródło: Dane uśrednione z różnych źródeł literaturowych. 

Przy zaproponowanej strukturze substratów możliwa jest produkcja biogazu w ilości 
180 tys. m3, co pozwoli na uzyskanie ok. 1000 MWh energii pierwotnej. Przeprowadzone 
obliczenia są szacunkowe, oparte na danych literaturowych i będą weryfikowane podczas 
funkcjonowania instalacji. Założona ilość energii zawartej w biogazie pozwoli na zasilenie 
urządzeń kogeneracyjnych [3] i wytwarzanie energii w ilościach podanych w tab. 2. 

Tab. 2. Dane techniczne projektowanej mikrobiogazowni 
Parametr Wartość 

Ilość energii pierwotnej w biogazie [MWh rocznie] 1080 

Sprawność elektryczna zespołu kogeneracyjnego [%] 37 

Sprawność cieplna zespołu kogeneracyjnego [%] 48 

Łączna sprawność zespołu kogeneracyjnego [%] 85 

Zainstalowana moc elektryczna [kW] 50 

Zainstalowana moc cieplna [kW] 65 

Moc zainstalowana razem [kW] 115 

Czas pracy instalacji [h/rok] 8500 

Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej [MWh/rok ] 425 

Ilość wyprodukowanej energii cieplnej [MW/rok] 550 
Źródło: Projekt Energetyka Odnawialna S.A. 

Ocenia się, że ilość odpadu pofermentacyjnego wyniesie ok. 2 t dziennie o zawartości su-
chej masy ok. 5%. Pozostałość pofermentacyjna zawiera substancje nawozowe: N, P, K 
w ilości istotnej dla ograniczenia nawożenia nawozami sztucznymi, dlatego najczęściej jest 
wykorzystywana do użyźniania gleby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 5 kwietnia 2011 roku (DzU z 2011 r., nr 86, poz. 476). 

1.2. Założenia ekonomiczne 
Po stronie kosztów główną pozycję zajmie koszt inwestycji, wynoszący według szacun-

ków projektu 990 tys. zł, który będzie obciążał działalność biogazowni corocznym kosztem 
amortyzacji. W przypadku uzyskania dofinansowania na inwestycję z PROW (o czym będzie 
mowa w kolejnym rozdziale) wysokość amortyzacji obliczać należy od połowy wartości 
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urządzenia, co przyjęto w niniejszym opracowaniu. Znaczącym kosztem będzie zużycie mate-
riałów i energii, w tym głównie substratów do produkcji biogazu (rys. 1). Pozycja „wynagro-
dzenia i pochodne” obejmuje wynagrodzenie jednego pracownika, który będzie wraz z wła-
ścicielem odpowiadał za obsługę instalacji. Usługi obce uwzględniają koszty związane z ser-
wisem urządzeń (wymianą oleju, filtrów) i drobnymi naprawami. Podatki i opłaty dotyczą 
zarówno gruntów jak i nieruchomości, w których planowana jest działalność gospodarcza. 
„Pozostałe koszty” stanowi rezerwa na poziomie 5 tys. zł, na nieprzewidziane wypadki zwią-
zane z ewentualnymi naprawami nieobjętymi gwarancją oraz okresowe nabycie substratów – 
jako rezerwa w przypadku wyczerpania własnych zasobów lub opóźnianiem zbiorów. 

 
Rys. 1. Struktura rocznych kosztów funkcjonowania mikrobiogazowni rolniczej 
Źródło: Badania własne. 

Produkcja biogazu pozwala na uzyskanie kilku strumieni dochodów. Podstawowy dochód 
stanowi sprzedaż energii wytworzonej w odnawialnym źródle. Minimalna cena we wrześniu 
2011 r. wyniosła 195,32 zł/MWh. Drugi istotny składnik dochodu stanowią świadectwa po-
chodzenia energii ze źródeł odnawialnych, nazywane potocznie „zielonymi certyfikatami”, 
których cena we wrześniu 2011 r. wyniosła 282,60 zł/MWh. Możliwe jest też uzyskanie „fio-
letowego certyfikatu”, który przysługuje dla energii elektrycznej z kogeneracji, wyliczonej 
odpowiednio dla wysokosprawnej jednostki kogeneracji opalanej dowolnym rodzajem bioga-
zu o dowolnej mocy zainstalowanej [1]. Cena fioletowego certyfikatu we wrześniu 2011 wy-
niosła 58,00 zł/MWh. W przypadku małej biogazowni rolniczej można uzyskać równocześnie 
certyfikaty zielone i fioletowe. Sumując powyższe składowe, uzyskujemy kwotę ok. 536 zł za 
1 MWh energii wyprodukowanej w małej biogazowni rolniczej. 

W projekcie mikrobiogazowni założono, że roczna produkcja energii elektrycznej wynie-
sie 425 MWh (tab. 2). Roczny przychód ze sprzedaży energii elektrycznej wyniesie więc 
227,8 tys. zł. Racjonalne zagospodarowanie ciepła np. w suszarni czy też do ogrzania budyn-
ków mieszkalnych lub gospodarczych może stanowić dodatkową korzyść ekonomiczną dla 
użytkownika instalacji biogazowej. Należy mieć na uwadze, że część wyprodukowanego cie-
pła będzie zużyte w procesie do ogrzania komór fermentacyjnych. 

2. MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA MIKROBIOGAZOWNI 

2.1. Dofinansowanie ze źródeł krajowych i unijnych 
Przedsiębiorstwa zainteresowane budową biogazowni mogą ubiegać się o dofinansowanie 

z funduszy krajowych i zagranicznych. Szczepaniak i Hołyszewski [4] twierdzą, że wsparcie 
inwestycji z zakresu biogazowni rolniczych stanowi ważny element polityki energetycznej 
państwa, ukierunkowanej na działania zmierzające do wzrostu udziału odnawialnych źródeł 
energii w finalnym zużyciu energii. Biorąc pod uwagę relacje pomiędzy wielkością środków 
przeznaczonych na wsparcie biogazowni z funduszy krajowych i unijnych, trudno zgodzić się 
z tym twierdzeniem. Środki krajowe przyznawane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
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dowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawial-
nych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji” oraz „Systemu Zielonych Inwe-
stycji (GIS)”. Większość środków z tych programów została już wyczerpana.  

Unia Europejska przeznacza także środki na wsparcie odnawialnych źródeł energii, 
w tym również biogazowni. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obejmował dwa 
działania nakierowane na OZE: 9.1. „Wysokosprawne wytwarzanie energii” i 9.4. „Wytwa-
rzanie energii ze źródeł odnawialnych”. W ramach tych działań możliwe było uzyskanie 
wsparcia w wysokości nawet do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym 
wsparcie to było nakierowane na duże jednostki energetyczne, gdyż minimalna kwota inwe-
stycji wynosiła 10 mln zł. Środki przeznaczone na te działania na lata 2007-2013 zostały już 
wyczerpane. 

Możliwe jest uzyskanie wsparcia w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(RPO). W poszczególnych województwach wydzielono różne działania, których celem jest 
wsparcie przedsięwzięć służących wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. Również w 
ramach RPO środki zostały już wyczerpane w większości województw. Szansę na pozyskanie 
dofinansowania z regionalnych programów operacyjnych stanowić będzie rozdysponowanie 
Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego, która to rezerwa zasili każ-
de z województw dodatkową kwotą od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów euro. 

Działania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej także stwarzały możliwości wsparcia budowy biogazow-
ni rolniczych. Trzy działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
dopuszczały wsparcie biogazowni: 
− działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” – umożliwia refundację kosztów mo-

dernizacji gospodarstwa rolnego, w tym zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania ener-
gii ze źródeł odnawialnych. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 300 tys. zł; 

− działanie 123 „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” – 
środki przeznaczone dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie przetwór-
stwa rolno-spożywczego lub przetwórstwa roślin na produkty, przetwarzane na cele ener-
getyczne. Poziom dofinansowania wynosi od 100 tys. zł do 20 mln zł; 

− działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – kwota wsparcia uzależniona 
jest od liczby utworzonych miejsc pracy i wynosić może maksymalnie 300 tys. zł; 

− działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – w ramach działania 
we wrześniu 2011 r. umożliwiono dofinansowanie wytwarzania biogazu rolniczego. Ze 
względu na wagę tego działania dla przedstawianej w artykule koncepcji mikrobiogazow-
ni, poświęcono mu kolejną część opracowania. 

2.2. Zasady dofinansowania w ramach działania 311 PROW 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją prowadzącą nabór 

i przyjmującą wnioski na dofinansowanie inwestycji dotyczących wytwarzania biogazu rolni-
czego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w ramach działania 311 „Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej”. W ramach naboru można otrzymać dofinansowanie do 
500 tys. zł (maksymalnie do 50% całkowitych kosztów inwestycji). Kwota ta realnie może 
wspomóc wyłącznie biogazownie o małej mocy, gdyż łączny koszt na poziomie 1 mln zł od-
powiada jednostce biogazowej określanej jako mikrobiogazownia lub mała biogazownia. Nie 
istnieje obecnie jednoznaczny podział biogazowni pod kątem ich mocy, dlatego określenia 
używane w niniejszym artykule nie mają umocowania formalnego. 

Inwestycja biogazowni może zostać zlokalizowana poza gospodarstwem, w którym rolnik 
jest ubezpieczony w KRUS, pod warunkiem, że lokalizacja ta znajduje się na obszarze gminy 
wiejskiej lub wiejsko-miejskiej lub miejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkań-
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ców. Wnioski o dofinansowanie budowy małej instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego 
będą oceniane według kilku kryteriów: 
− powierzchnia gruntów w gospodarstwie w odniesieniu do średniej powierzchni gruntów 

rolnych w danym województwie; 
− podstawowy dochód podatkowy gminy, na terenie której realizowana będzie inwestycja; 
− udział gruntów należących do ONW w gospodarstwie inwestora; 
− nie korzystanie z pomocy w ramach działań PROW: „Różnicowanie w kierunku działalno-

ści nierolniczej”, „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju”. 
Poszczególne kryteria będą oceniane w taki sposób, aby wsparciem objąć gospodarstwa 

znajdujące się w trudnej sytuacji, a realizacja biogazowni stanie się nowym kierunkiem dzia-
łalności i rozwoju. Produkcja energii jest działalnością nierolniczą, aczkolwiek w tym przy-
padku jest ściśle powiązana z rolnictwem, gdyż wsparciem objęte będą tylko biogazownie 
wykorzystujące substraty pochodzące z rolnictwa i przemysłu przetwarzającego jego produk-
ty. Taka konstrukcja kryteriów oceny projektów nie wspiera najbardziej prężnych, przedsię-
biorczych rolników, co jest wskazywane jako niesprawiedliwe i krzywdzące przez wielu zain-
teresowanych inwestycją biogazowni. Obecnie (październik 2011) zakończony został pierw-
szy nabór wniosków w ramach tego działania. Rezultaty wsparcia pozwolą w przyszłości na 
ewentualne zmiany w systemie oceny projektów, które umożliwią także tym, którzy aktywnie 
uczestniczą w korzystaniu ze środków wsparcia i dysponują gospodarstwami o znaczącym 
areale. 

Przedmiotem dotacji jest cały szereg działań pozwalających na zakup maszyn, urządzeń, 
zagospodarowanie terenu, utworzenie infrastruktury niezbędnej do realizacji inwestycji bio-
gazowni rolniczej. Koszty kwalifikowane operacji wyszczególnione są w informacjach upo-
wszechnianych przez ARiMR. 

PODSUMOWANIE 

Zobowiązania Polski związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych powodują, że 
dziedziną tą interesują się nie tylko zawodowi wytwórcy energii, ale także małe przedsiębior-
stwa, a nawet gospodarstwa rolne. Do użycia wchodzi określenie „rolnictwo energetyczne” 
jako działalność prowadzona na obszarach wiejskich, której celem jest produkcja energii 
w oparciu o surowce pochodzące z rolnictwa, leśnictwa i odpady z przemysłu przetwarzają-
cego te surowce. Mogą one być przetwarzane w różnych procesach konwersji na energię uży-
teczną. Jedną z metod przemiany jest fermentacja beztlenowa, nazywana metanową. Biogaz, 
który powstaje w procesie jest wykorzystywany do napędu silników kogeneracyjnych, spala-
ny w kotłowni lub – po oczyszczeniu – kierowany do sieci gazowej lub wykorzystywany jako 
paliwo do pojazdów. Nowelizacje niektórych przepisów polskiego ustawodawstwa przyniosły 
liczne ułatwienia budowy i uruchamiania jednostek produkujących biogaz rolniczy – bioga-
zowni. Biogazownie o małej mocy, które można nazwać mikrobiogazowniami, mogą być 
instalowane w indywidualnych gospodarstwach rolnych, gdzie będą pełniły funkcję utylizacji 
odpadów powstających w gospodarstwie, przy wykorzystaniu surowców celowych.  

Przeprowadzona analiza dla projektowanej instalacji o mocy 50 kWe pozwoli na osią-
gnięcie przychodów na poziomie 227,8 tys. zł. Po uwzględnieniu rocznych kosztów eksplo-
atacji dochód netto okazuje się przekraczać 46 tys. zł. Mikrobiogazownie rolnicze mogą stać 
się dochodową działalnością, prowadzoną zarówno przez rolników, jak i inne osoby zamiesz-
kujące obszary wiejskie. Rozwój takich instalacji będzie wspierany w sposób szczególny 
przez jeden z programów Wspólnej Polityki Rolnej. 
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Abstract 
The conception of biogas production form agricultural waste raw material within low capacity in-

stallations has been presented in the article. Those low capacity units, called biogas micro-plants 
(BMP), are at present at stage of putting into practice at the moment. System of co-generation is used 
in BMP fueled by bio-methane from anaerobic digestion purposeful as well as agricultural and food 
industry bio-wastes. Described power plant has potential to produce 180 thousands cubic meters of 
biogas per year, what gives an equivalent of 1000 MWh of primary energy. The demand of BMP for 
raw material as a substrates to biogas production is 600 tons of maize silage, 400 tons of rye and 
grasses silages. The similar installation could be co-financed by Polish Programme of Rural Devel-
opment. 
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