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Przedmiot procedury  

 Przedmiot procedury: przedmiotem procedury jest metoda 

pobierania próbek odpadów komunalnych wytwarzanych i 

pozostałych (odpady komunalne pozostałe po selektywnym zbieraniu) 

oraz frakcji sitowych tych odpadów w instalacjach MBP. 

 Zakres stosowania procedury: procedurę należy stosować przy 

badaniu odpadów komunalnych, w celu określenia ich właściwości 

technologicznych dla potrzeb: 

 ogólnego monitoringu ilości i jakości odpadów, tworzenia ogólnej 

bazy danych o odpadach wytwarzanych oraz opracowywania planów 

gospodarki odpadami dla określonego obszaru; 

 projektowania instalacji przetwarzania odpadów, np. instalacji 

termicznego przekształcania odpadów, zakładu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów;  

 monitoringu istniejących instalacji np. zakładu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów. 

 



Definicje 

 Partia odpadów - całkowita ilość odpadów nagromadzona w 

określonym czasie i miejscu na terenach objętych badaniem odpadów. 

Powinna ona mieć objętość nieprzekraczającą 30 m3 odpadów, w 

stanie luźnym; 

 Próbka pierwotna – część partii materiału pobrana jednorazowo z 

jednego miejsca;  

 Próbka ogólna - część partii materiału złożona ze wszystkich próbek 

pierwotnych pobranych z danej partii;  

 Próbka laboratoryjna – próbka przygotowana z próbki ogólnej w 

wyniku jej podziału, reprezentująca właściwości materiału 

przeznaczona do prowadzenia analiz;  

 Próbka do badań – próbka przygotowana z próbki laboratoryjnej, z 

której pobiera się próbkę analityczną;  

 Próbka analityczna – część pobrana z próbki do badań, przeznaczona 

w całości do jednego oznaczenia;  

 Wielkość próbki – masa odpadów składająca się na próbkę. 



Pobieranie i przygotowywanie próbek. 

Zasady ogólne  

 Zależnie od celu prowadzonych badań, odpady mogą być pobierane: 

 bezpośrednio z pojemników, w których są zbierane, gdy celem 

badań jest dostarczenie informacji o składzie ziarnowym i 

materiałowym odpadów w ramach ogólnego monitoringu ilości i 

jakości odpadów, 

 z samochodów dostarczających odpady na składowisko lub do 

stacji przeładunkowej, gdy celem badań jest dostarczenie 

szczegółowych informacji dla potrzeb projektowania instalacji 

przetwarzania odpadów, np. zakładu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów.  

 z linii działającej instalacji, np. taśmociągów zasilających sito 

bębnowe i/lub odprowadzających biofrakcję i frakcję 

wysokokaloryczną z sita. 

 



Pobieranie próbek pierwotnych 

bezpośrednio z pojemników 

Opracowania planu pobierania próbek pierwotnych.  

 Zakres tych informacji powinien obejmować m.in.:  

 ogólną charakterystykę obszaru: powierzchnię, położenie, strukturę 
administracyjną, itp.; 

 informacje o ludności i strukturze zabudowy badanego obszaru: 
liczba mieszkańców, rodzaje zabudowy i liczba gospodarstw domowych, 
dochody ludności;  

 informacje dotyczące gospodarki odpadami: organizacja systemu 
odbierania odpadów, podmioty obsługujące obszar, rodzaje i masy 
zbieranych odpadów, w tym odpadów zbieranych selektywnie, liczba i 
rodzaje pojemników, całkowita objętość pojemników, opis tras odbierania 
odpadów, dane z wag samochodowych, metody odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów; 

 informacje dotyczące obiektów infrastruktury dla każdego rodzaju 
działalności i liczbie zatrudnionych w nich pracowników. 

Należy prowadzić oddzielnie badania strumieni odpadów 

zbieranych regularnie: 
• na terenach miejskich z gospodarstw domowych; 

• na terenach wiejskich; 

• na terenach miejskich z obiektów infrastruktury. 



Odpady z gospodarstw domowych 

miejskich i wiejskich 

Wielkość próbek pierwotnych  

 Próbką pierwotną są odpady ze standardowego zewnętrznego 

pojemnika do zbierania odpadów, umieszczonego na terenie posesji 

mieszkalnej lub obiekty infrastruktury.  

 Podział niejednorodnej populacji miasta (odpadów wytwarzanych w 

danym obszarze) na bardziej jednorodne podpopulacje, zwane 

środowiskami miejskimi. 

 W miastach, przyjmuje się na ogół trzy zasadnicze typy struktur 

zabudowy mieszkaniowej (środowiska miejskie): 

 środowisko I - zabudowę wielorodzinną, wielokondygnacyjną,, 

 środowisko II - zabudowę wielorodzinną, starszą,  

 środowisko III - zabudowę jednorodzinną, niską, peryferyjną.  

 Wsie traktuje się jako oddzielną, jedną strukturę zabudowy. 

 

 W ramach tych 3 podstawowych środowisk można wyróżnić jeszcze 

specyficzne obszary, różniące od pozostałych szczególnym 

cechami, co może uzasadniać ich wydzielenie jako odrębnych 

środowisk (np. sposób ogrzewania mieszkań, posiadanie i wielkość 

ogrodów).  

 Wydzielenie to może być uzasadnione znacznym (np. 10%-owym) 

udziałem danej struktury (podpopulacji) w ogólnej populacji.  

 Nie zaleca się wydzielania więcej niż 5 środowisk. 

 



Minimalna liczba próbek pierwotnych 

 Każda próbka pierwotna powinna być zważona  

 Próbki należy pobierać w dniu planowanego wywozu odpadów.  

 Wybór miejsc poboru próbek pierwotnych powinien odbywać się w 

oparciu o opracowany plan losowego poboru próbek odpadów 

(pojemników).  

 Adresy i liczby mieszkańców korzystających z wybranych do badań 

pojemników powinny zostać zarejestrowane w celu określenia masy 

odpadów wytwarzanej na jednego mieszkańca dla każdej struktury 

zabudowy. 

 Minimalna liczba próbek pierwotnych wynosi 50 pojemników o 

pojemności 110 dm3, która gwarantuje uzyskanie próbki ogólnej o 

masie ok. 1000 kg, lub równoważna liczba pojemników o innej 

pojemności (np. 5 pojemników 1100 dm3).  

Jeżeli masa wytwarzanych odpadów na terenie struktury wynosi >50 

Mg/tydz. (przyjmując jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów 5 

kg/(Mtydz., odpowiada to liczbie mieszkańców struktury >10.000) z 

terenu struktury należy pobrać 2 zestawy próbek pierwotnych.  



Odpady z infrastruktury miejskiej 

Wielkość próbek pierwotnych 
 Na podstawie zebranych danych należy opracować listę obiektów 

infrastruktury funkcjonujących na terenie miasta i przydzielić je do 
jednej z 4 kategorii:  

 handel detaliczny - sklepy;  

 handel hurtowy - hurtownie, strefa przemysłowa, zakłady 
usługowe i rzemieślnicze;  

 obiekty nie handlowe - hotele i gastronomia, obiekty biurowe; 

 edukacja - szkoły i uczelnie.  

 Próbką pierwotną jest objętość zewnętrznego pojemnika do zbierania 
odpadów (często kontenera), umieszczonego na terenie posesji 
obiektu infrastruktury.  

 Minimalna liczba próbek pierwotnych - 10 pojemników 1100 dm3 lub 
równoważna liczba pojemników o innej pojemności, która gwarantuje 
objętość próbki ogólnej nie mniejszą niż 10 m3.  

 

 



Pobieranie próbek z samochodów 

dostarczających odpady do zakładu  

Wielkość próbek pierwotnych 

 

 Próbkę ogólną odpadów przygotowuje się przez pobranie 15 

próbek pierwotnych o minimalnej masie 100 kg podczas wyładunku 

15 losowo wybranych samochodów, dowożących odpady na 

składowisku (do stacji przeładunkowej), podczas typowego tygodnia 

pracy. Poniżej przedstawiono przykładowy plan losowego poboru 

próbek odpadów: 

 



Przykład 

 Czas pracy instalacji 6 dni w tygodniu  

 Liczba pojazdów dostarczających 

odpady pozostałe z gospodarstw 

domowych i z obiektów infrastruktury w 

tygodniu pracy wynosi 60,  

 częstotliwość pobierania próbek 

wynosi 60/15 = 4; próbki powinny być 

pobierane podczas wyładunku co 4 

samochodu,  

 pierwszą próbkę pierwotną należy 

pobrać podczas rozładunku 4 

samochodu po rozpoczęciu pracy w 

poniedziałek, drugą z odpadów 

dowiezionych w 8 samochodzie itd., aż 

do pobrania 15. próbki pierwotnej. 

 

P W Ś C P S 

1 14 25 35 47 57 

2 15 26 36 48 58 

3 16 27 37 49 59 

4 17 28 38 50 60 

5 18 29 39 51 

6 19 30 40 52 

7 20 31 41 53 

8 21 32 42 54 

9 22 33 43 55 

10 23 34 44 56 

11 24 45 

12 46 

13 



Pobieranie próbek z samochodów 

dostarczających odpady do zakładu  

 Przywiezioną przez samochód specjalny (śmieciarkę) partię 

odpadów należy wysypać na utwardzoną powierzchnię, Odpady 

należy uformować w pryzmę o wysokości nie większej ok. 0,5 m. Z 

minimum 10 miejsc, równomiernie rozłożonych w całej pryzmie, 

pobrać próbki odpadów o masie ok. 10 kg, i wrzucić do 

przygotowanego uprzednio pojemnika, np. typowego pojemnika do 

gromadzenia odpadów o pojemności 1100 dm3,  

 

 Każda próbka pierwotna powinna być zważona  

 

 Pojemniki z próbkami lub próbki pierwotne należy gromadzić na 

placu opisanym w punkcie 2.2. Nie należy ingerować w próbki 

pierwotne w czasie ich magazynowania.  



Pobieranie próbek z linii działającej 

instalacji 

Wielkość próbek pierwotnych 

 Próbkę ogólną odpadów 

przygotowuje się przez pobranie 15 

próbek pierwotnych o minimalnej 

masie 100 kg z linii instalacji, 

podczas typowego tygodnia pracy.  

 czas pracy instalacji 6 dni w tygodniu 

przez 8 godzin dziennie, 

 częstotliwość pobierania próbek 

wynosi 48/15 = 3 reszta 3; próbki, 

powinny być pobierane, co 3 godziny 

 

 

 

P W Ś C P S 

1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 8 

 Każda próbka pierwotna powinna być zważona. 

 Próbki pierwotne należy przetrzymywać w pojemnikach lub w formie 

pryzm na placu opisanym w punkcie 2.2. Nie należy ingerować w 

próbki pierwotne w czasie ich magazynowania.  



Przygotowywanie próbki ogólnej 

 Zebrane w pojemnikach wszystkie próbki pierwotne (lub 

zgromadzone na placu) wysypać na czystą powierzchnię 

przygotowaną wg zasad podanych w 2.2, a następnie dokładnie 

przemieszać. 



Przygotowywanie próbki laboratoryjnej  
 Próbkę laboratoryjną uzyskuje się z próbki ogólnej przez zmniejszenia jej masy 

do 100 kg. W tym celu należy usypać z materiału próbki ogólnej pryzmę w formie 

spłaszczonego stożka wysokości nieprzekraczającej 0,8 m, a następnie 

podzielić ją na 4 części za pomocą lin do siebie prostopadłych. 

 

 Tak postępować aż do otrzymania próbki laboratoryjnej o masie około 100 kg 

(około 0,5 m3). Pozostałe dwie nadmiarowe przeciwległe części próbki ogólnej po 

wydzieleniu próbki laboratoryjnej, łączy się i wykorzystuje się do oznaczenia 

gęstości odpadów na miejscu lub wyrzuca się. 

 


