Dąbrowa Białostocka, 18 września 2012 r.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Uczestnicy Debaty na temat budowy biogazowni w Dąbrowie Białostockiej
Mieszkańcy Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka

Green Investment Sp. z o.o. w Warszawie pragnie serdecznie podziękować Panu Tadeuszowi
Ciszkowskiemu, Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej, oraz wszystkim uczestnikom spotkania
odbytego w dniu 7 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej,
za zorganizowanie i udział w publicznej debacie na temat korzyści i zagrożeń związanych z
planowaną budową biogazowni rolniczej w Dąbrowie Białostockiej.
Geneza pomysłu realizacji tej inwestycji na terenie Państwa Gminy sięga roku 2009, i jest
efektem naszego udziału w seminarium pt. „Energia odnawialna w rozwoju gmin Doliny
Biebrzy”, zorganizowanego w dniu 27 listopada 2009 r. w siedzibie Biebrzańskiego Parku
Narodowego w Osowcu, przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Dąbrowie Białostockiej, w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Szeroko omawiane,
podczas seminarium, możliwości i szanse rozwoju gmin biebrzańskich w oparciu o lokalny
potencjał energetyczny w postaci substratów z produkcji rolniczej i biomasy pochodzącej z
zabiegów ochronnych prowadzonych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego,
nasunęły pomysł budowy instalacji, która uruchomiłaby mechanizmy powiązań pomiędzy
ochroną bioróżnorodności, gospodarką odpadami z produkcji rolniczej a energią ze źródeł
odnawialnych. Nawiązanie kontaktów z organizacjami zaineresowanymi stworzeniem
takiego systemu zaowocowało utworzeniem podmiotu pn. Biogazownia Dąbrowa
Białostocka Sp. z o.o.
W trakcie debaty w dniu 7 września, przedstawicielka Spółki Biogazownia Dąbrowa
Białostocka zaprezentowała Państwu planowaną technologię, zasady funkcjonowania oraz
korzyści i szanse, a także ewentualne zagrożenia związane z realizacją inwestycji. Niektóre
Państwa spostrzeżenia i uwagi są dla nas ważnymi wskazówkami, które należy uwzględnić
przy projektowaniu i ustalaniu logistyki funkcjonowania biogazowni. Są to sprawy związane
przede wszystkim z minimalizacją czy wręcz całkowitą eliminacją szkodliwego oddziaływania
na środowisko. Z nie wszystkimi też opiniami się zgadzamy, ale w dobie dużego natłoku
informacji, pojawiają się również fałszywe poglądy i emocjonalne obawy. Faktem jest, że w
Polsce wielkość oddawanych do użytku biogazowni waha się od 0,2 do 2 MW. Obecnie moc
wszystkich, działających w Polsce biogazowni wynosi 80 MW. Przynoszą one szereg korzyści
lokalnym społecznościom: aktywizują rolnictwo, dają alternatywę producentom rolnym

zwiększają dochody gmin w postaci podatków, dają zatrudnienie ludziom. Ponieważ
biogazownie i związane z nimi doświadczenia to temat zupełnie w Polsce nowy, dlatego
proponujemy Państwu udział w zwiedzaniu biogazowni w miejscowości Szklarka
Myslniewska w okolicy Kalisza (w pobliżu Antonina – starej i przepięknej rezydencji
Radziwiłłów). W trakcie wizytacji będziecie Państwo mieli okazję naocznie zapoznać się z
funkcjonowaniem instalacji, rozmawiać osobiście z jej właścicielem o wszystkich problemach
Państwa interesujących, w tym również o problemach, jakie pokonywał na drodze do
realizacji inwestycji. Postaramy się umożliwić Państwu spotkanie z przedstawicielami
miejscowego samorządu, aby poznać ich opinię o potencjalnych i rzeczywistych korzyściach
dla lokalnej społeczności.
Biogazownia ta, na co szczególnie chcemy zwrócić uwagę, jest zaprojektowana i
wybudowana w dokładnie takiej samej technologii, jak ta, którą planujemy zastosować w
Dąbrowie Białostockiej.
Zachęcając gorąco, zarówno przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Samorządu Gminnego, jak
również zainteresowanych mieszkańców Dąbrowy Białostockiej, do wizytacji biogazowni w
miejscowości Szklarka Myślniewska, mamy nadzieję, że przyczyni się ona do wyjaśnienia
wszelkich wątpliwości i obaw związanych z planowanym przedsięwzięciem.
Planowany termin wyjazdu: 30 września; godz. 500 z Dąbrowy Białostockiej;
Przyjazd do miejscowości Szklarka Myślniewska/k Antonina około godz. 1330;
Obiad;
Zwiedzanie – około 2-3 godz.
Powrót do Dąbrowy Białostockiej około godz. 100
Wszystkich zainteresowanych wyjazdem prosimy o zgłoszenia w terminie do dnia 25
września 2012r. tel. 603 39 44 39; 85 71 21 201 lub osobiście ul. Gen. Sulika 1 – Celina
Rudzińska.

