M a g a z y n

Certyfikacja biomasy

V-Bioss INiG

dla uwiarygodnienia biomasy lokalnej
W nowelizacji Ustawy o OZE została wprowadzona nowa definicja biomasy lokalnej. Według niej to
„biomasa pochodząca z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz
przemysłu przetwarzającego jej produkty, zboża inne niż pełnowartościowe, pozyskane w sposób
zrównoważony, określony w przepisach wydanych na podstawie”. Co to oznacza dla producentów?
Ogniwa łańcucha dostaw biomasy, które
podlegają certyfikacji lub weryfikacji
w ramach systemu V-Bioss INiG
Miejsce powstawania odpadów i pozostałości – są to

O

becnie trwają prace nad
stworzeniem przepisów wykonawczych, które określą
m.in. sposób dokumentowania biomasy lokalnej, promień obszaru,
z którego może być pozyskana, a także
jej rodzaj. Pomimo obowiązku ustawowego, projekt tego rozporządzenia nie
został jeszcze opublikowany, co komplikuje dokumentowanie jej pochodzenia.

Potwierdzenie odległości do
jednostki wytwórczej
W jaki sposób potwierdzać pochodzenia biomasy lokalnej, skoro w tym zakresie
nie ma jeszcze przepisów wykonawczych?
Właściwe są dotychczas wypracowane
metody, a zatem zarówno potwierdzenia
z urzędów administracji państwowej, jak
i audyty niezależnej strony trzeciej. Ważnym aspektem w tym obszarze jest dokładne określenie lokalizacji miejsca pochodzenia biomasy lokalnej, a więc uprawy
energetycznej, miejsca powstawania odpadów lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jego
produkty. Lokalizacja tych miejsc powinna być podana z dokładnością do numeru
działki geodezyjnej i obrębu. Dobrą praktyką w tym zakresie jest określanie również współrzędnych GPS. Dzięki ogólnodostępnym narzędziom informatycznym,
takim jak np.: portal www.google.pl/maps,
nie jest dziś problemem wyznaczenie
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promienia 300 km od jednostki wytwórczej
oraz określenie współrzędnych dla znanej
nam lokalizacji. Sposób ten jest uznawany
przez jednostki wytwórcze.

V-Bioss INiG na ratunek biomasie
lokalnej
System V-Bioss INiG, którego administratorem jest Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, dotyczy zarówno producentów i dostawców biomasy na cele energetyczne,
jak i wytwórców energii, ciepła i chłodu.
System ten przewiduje udzielanie certyfikatów w wielu zakresach (w zależności od
prowadzonej działalności przez dany podmiot). Dla biomasy stałej są to: miejsce powstawania odpadów/pozostałości, pierwotny producent drewna, uprawa roślin
energetycznych, pierwszy skupujący, producent paliwa biomasowego, pośrednik
z magazynowaniem biomasy, pośrednik
bez magazynowania biomasy, importer
biomasy, wytwórca energii elektrycznej,
cieplnej lub chłodu.
System ten określa wymagania również
dla dostawców i producentów biomasy lokalnej – zarówno podmiotów krajowych, jak i zagranicznych – i jest dzisiaj
najlepszym narzędziem w zakresie certyfikacji łańcuchów dostaw biomasy na cele
energetyczne.
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przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolne, w których
powstają odpady i pozostałości z produkcji, np.: produktów agro.
Uprawa energetyczna – zgodnie z zasadami systemu
dostawcy biomasy z upraw energetycznych podlegają certyfikacji. Aby uzyskać certyfikat, właściciel uprawy lub dostawca biomasy agro zobowiązany jest gromadzić dokumenty dotyczące upraw energetycznych.
Pierwszy skupujący biomasę – to przedsiębiorca zajmujący się skupem surowców z miejsc pierwszego
pozyskania lub miejsc powstawania odpadów bądź
pozostałości i dostarczający je do elektrowni lub przetwarzający w paliwo biomasowe (np.: pellet).
Producent paliwa biomasowego – jest to podmiot
zajmujący się przetwarzaniem odpadów lub pozostałości i również podlega certyfikacji. W Systemie V-Bioss INiG podmiot ten zobowiązany jest do wdrożenia procedur nadzoru nad dokumentami i systemem
bilansu masy, jak również przechowywania dokumentów potwierdzających pochodzenie biomasy.
Pośrednik – w Systemie V-Bioss INiG jest to przedsiębiorca zajmujący się wyłącznie handlem biomasą lub
paliwem biomasowym. Ten podmiot również podlega certyfikacji i jest zobowiązany do prowadzenia bilansu masy, gromadzenia i archiwizowania dokumentów poświadczających pochodzenie biomasy lub
paliwa biomasowego.
Importer biomasy – podmiot sprowadzający biomasę
lub paliwo biomasowe spoza granic kraju, który również podlega certyfikacji. Obowiązki dla tej grupy są
analogiczne jak dla krajowego pośrednika.
Wytwórca energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu – jest
także uczestnikiem systemu poprzez fakt nabywania
biomasy z certyfikatem V-Bioss INiG lub też uzyskując
ten certyfikat dla swojego zakresu działania. Wytwórca energii nadzoruje ilości nabyte z certyfikatem V-Bioss
INiG i skierowane do wytwarzania energii elektrycznej.

