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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zal~czeniu przekazuje, wedkig w~a~ciwo~ci, pismo
Pana Bartosza Robaka dotycz~ce projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych ~ród~ach energii
oraz niektóiyc/i innych ustaw.
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Szanowni Pa~stwo
Zdecydowa~em si~~zwróci~~si~~do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po lekturze projektu nowelizacji
Ustawy OZE z dnia 16.06.2017, projekt 2.6.
Zawodowo jestem zwi~zany z produkcj~~biomasy w postaci pelletu.
Chcia~em zwróci~~Pa~stwa uwag~~na sytuacj~~w obszarze spalania biomasy na cele energetyczne a przede
wszystkim na wag~~przepisów które wprowadzaj~~obowi~zek spalania biomasy tzw. niele~nej (agro)
W przedstawionym do publicznej wiadomo~ci projekcie nowelizuj~cym Ustaw~~OZE zosta~o wykre~lone
poj~cie tzw. biomasy lokalnej czyli biomasa pochodzenia rolniczego uwzgl~dniaj~ce kryterium
odleg~o~ciowe.
Ponadto bardzo powa~ne w~tpliwo~ci budzi tre~~~art.61 pkt 2 gdzie mowa jest o tym ~e Minister w~a~ciwy
do spraw energii okre~la minimalny udzia~~~~cznej masy biomasy spalanej w instalacjach
Powy~sze zdaje si~~niestety wskazywa~~na ch~~~wyeliminowania ilo~ciowego wymogu spalania biomasy
rolnej tzn. upraw energetycznych lub odpadów i pozosta~o~ci z produkcji rolnej oraz przemys~u
przetwarzaj~cego jej produkty Brak takich przepisów w sposób jednoznaczny spowoduje ~e instalacje
spalania wielopaliwowego jak i jednostki dedykowane do spalania wy~~cznie biomasy jako paliwo wiod~ce
lub nawet jedyne b~d~~wykorzystywa~~biomas~~ie~n~~w postaci : trocin zr~bek drewna opa~owego Takie
paliwo jest bez w~tpienia ~atwiejsze w spalaniu oraz ta~sze w zakupie.
Mo~na wi~c zaryzykowa~~twierdzenie , ~e brak ustawowego wymogu spalania biomasy rolnej spowoduje
ca~kowit~~eliminacje tego typu biomasy z rynku a co za tym idzie przedsi~biorstw zajmuj~cych si~~zbiorem
przetwórstwem i transportem biomasy agro.
Nie bez znaczenia jest tak~e fakt, ~e coroczne zu~ycie biomasy agro (np pelletu ze s~omy) na poziomie 78 mln ton to oko~o I mld z~~rocznie w kieszeni rolników.
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Surowiec drzewny oraz jego pozosta~o~ci maj~~i s~dz~ , ~e powinny nadal mie~~zasadnicze zastosowanie
przede wszystkim poza energetyk~~zawodow~~; produkcja p~yt meblowych drewna opa~owego dla ludno~ci
przemys~~celulozowy pelletu i brykietu detalicznego.
Brak wymogu spalanie biomasy rolnej spowoduje ca~kowit~~marginalizacje biomasy tego typu gdy~~
energetyka zawodowa zastosuje biomas~~roln~~tylko w przypadku braku odpowiedniej ilo~ci biomasy
drzewnej Taka sytuacja spowoduje wykupywanie wszelkiej biomasy drzewnej w obszarze elektrowni a
tym samym bardzo istotny wzrost cen drewna i odpadów drewnianych
A biomasa rolnicza cho~~niew~tpliwie bardziej wymagaj~ce znakomicie nadaje si~~dla energetyki
zawodowej gdy~~nigdzie indziej na masow~~skal~~nie b~dzie zastosowana oraz mo~e by~~zagospodarowane
na skal~~przemys~ow~~( potencja~~s~omy i upraw energetycznych to 10-15 mln ton rocznie a by~~mo~e
wi~cej je~li wykorzysta~~nieu~ytki rolne)
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Bardzo prosz~~o zapoznanie si~~z przedstawion~~problematyk~~oraz zaprezentowanie stanowiska.
Z wyrazami szacunku
Bartosz Robak-

