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Postępowanie z produktami spalania oraz produktami Postępowanie z produktami spalania oraz produktami 
oczyszczania spalin z instalacji TPOKoczyszczania spalin z instalacji TPOK

Niektóre rozwiązania techniczne, ich wady i zalety Niektóre rozwiązania techniczne, ich wady i zalety 
Konieczność wprowadzenia nowych Konieczność wprowadzenia nowych 

i uzupełniających regulacji w polskich branżowych i uzupełniających regulacji w polskich branżowych 
przepisach prawnych przepisach prawnych 

Inżynierskie Biuro Konsultingowe  Inżynierskie Biuro Konsultingowe  H.  SKOWRONH.  SKOWRON,  Żernica,  Żernica
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Tych 
strumieni  nie 
wolno łączyć 

!!

Przedmiot 
dyskusji –

ogólny schemat 
powstawania 
i oznaczenia
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Cel postępowania 

W instalacji TPOK budowanej według wymagań BAT powinno się 

uwzględniać segmenty technologiczne do odpowiedniego preparowa-

nia produktów spalania i produktów oczyszczania spalin tak, aby:

� umożliwi ć ekologicznie bezpieczne, wtórne wykorzystanie przynajmniej 

części tych strumieni, a przede wszystkim oddzielić metale żelazne i nie-

żelazne zawarte w tym strumieniach odpadów (dotyczy przede wszystkim 

żużli i popiołów paleniskowych),

� zapewnić ekologicznie bezpieczne składowanie pozostałych produktów 

(których powtórne wykorzystanie jest niecelowe lub niemożliwe), przy 

czym naturalną jest dążność do minimalizowania ilości i objętości tej 

składowanej części strumienia produktów spalania i produktów oczysz-

czania spalin. 
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Składnik Jednostka Żużle Popioły lotne Pyły + Produkty reakcji

Aluminium

[ g / kg s.m. ]

80 ÷180 60 ÷ 170 17 ÷ 48

Ołów 1 ÷ 17 6 ÷ 12 1 ÷ 7

Kadm 0,01 ÷ 0,03 0,2 ÷ 0,6 0,09 ÷ 0,3

Węglany (jako C) 7 ÷ 15 1 ÷ 5 3 ÷ 17

Chlorki 3 ÷ 6 40 ÷ 78 100 ÷ 200

Chrom 1 ÷ 10 0,5 ÷ 1,7 0,03 ÷ 0,2

Żelazo 40 ÷ 230 28 ÷ 40 4 ÷ 12

Potas 5 ÷ 20 12 ÷ 74 12 ÷ 32

Węgiel 15 ÷ 40 14 ÷ 36 9 ÷ 27

Miedź 1 ÷ 4 0,7 ÷ 2 0,2 ÷ 0,8

Magnez 6 ÷ 18 28 ÷ 40 6 ÷ 11

Sód 10 ÷ 60 20 ÷ 80 4 ÷ 20

Nikiel 0,1 ÷ 0,3 0,2 ÷ 0,3 0,02 ÷ 0,2

Fosforany (jako P) 7 ÷ 14 1 ÷ 12 0,5 ÷ 3

Rtęć 0,0001÷0,007 0,002 ÷ 0,025 0,002 ÷ 0,03

Krzem 10 ÷ 250 105 ÷ 150 30 ÷ 50

Siarczany (jako S) 2 ÷ 4 20 ÷ 40 14 ÷ 37

Cynk 4 ÷ 15 13 ÷ 39 6 ÷ 17
Źródło: M. Löschau, K.J. Thome-Kozmiensky: Möglichkeiten und Grenzen der Verwertung von Sekundärabfällen aus der

Abfallverbrennung; [w]: Optimierung der Abfallverbrennung, Band 2, T.K. Verlag, 2005 r.

Składy chemiczne „surowych” produktów spalania i oczyszczania spalin
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Strumień odpadów 
z instalacji TPOK

Pyły z E-F Ciasto filtracyjne Ścieki płuczkowe Żużle i popioły 
paleniskowe

Składnik  zanieczyszczenia  
odpadów

[ % masy ]

Chlor 35 < 1 54 11

Fluor 15  (+/- 1) < 1 < 1 84  (+/- 1)

Siarka 38  (+/- 6) 6  (+/- 1) 8  (+/- 1) 47  (+/- 7)

Fosfor 17  (+/- 1) < 1 < 1 83  (+/- 1)

Miedź 6  (+/- 1) < 1 < 1 94  (+/- 1)

Ołów 28  (+/- 5) < 1 < 1 72  (+/- 5)

Cynk 54  (+/- 3) < 1 < 1 46  (+/-3)

Kadm 90  (+/- 2) < 1 < 1 9 (+/- 1)

Rtęć 30  (+/- 3) 65  (+/- 5) < 1 5  (+/- 1)

Źródło: Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration, Sewilla, August, 2006 

Orientacyjny „transfer” pierwiastków ze spalanych odpadów do żużli i produktów 
oczyszczania spalin w instalacji TPOK z mokrym systemem oczyszczania spalin
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Żużle i popioły paleniskowe:Żużle i popioły paleniskowe:

�� Wybrane przykłady europejskich regulacji prawnych,Wybrane przykłady europejskich regulacji prawnych,
�� Niektóre rozwiązania techniczne,Niektóre rozwiązania techniczne,
�� Ocena sposobów postępowania,Ocena sposobów postępowania,
�� Krajowe regulacje prawne Krajowe regulacje prawne ––konieczność uzupełnieńkonieczność uzupełnień
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/EU – która „wchłonęła” 
Dyrektyw ę  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/76/WE

� Rozdział IV (przepisy szczegółowe - spalarnie i współspalarnie odpadów),  Artykuł 43 – „Definicja pozostałości”
(odpadywytworzone przez spalarnię) 

� Rozdziała IV,  Artykuł 50.1 – „Warunki eksploatacji” , 
(ogólne wymagania jakościowe dot. żużli i popiołów paleniskowych –TOC lub LOI )

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE
� Rozdział I,  Artykuł 4 – „Hierarchia post ępowania z odpadami”

� Rozdział I , Artykuł 5 – „Produkt uboczny” – nie dotyczy

� Rozdział I,  Artykuł 6 – „Utrata statusu odpadu” – „przej ście” na REACH ???

Warunki utraty statusu „odpadu” – do ł ącznego spełnienia : 
a) dana substancja lub przedmiot jest powszechnie stos owana do konkretnych celów,
b) Istnieje rynek takich substancji lub przedmiotów b ądź popyt na nie,
c) Dana substancja lub przedmiot  spełniaj ą wymagania techniczne dla konkretnych celów oraz wyma gania 

obowi ązujących przepisów i norm maj ących zastosowanie do produktów,
d) Zastosowanie danej substancji lub przedmiotu nie p rowadzi do ogólnie niekorzystnych skutków dla 

środowiska lub zdrowia ludzkiego

Zmienność składu spalanych odpadów oraz wynikająca z niej zmienność składu żużli 
a także  funkcjonujące systemy odbierania odpadów  sprawiają, że nie złożono dotąd do KE 

wniosków o zniesienie statusu  odpadu dla żużli i popiołów paleniskowych
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Ogólny podział sposobów preparowania żużli do ewentualnego 
wykorzystania wtórnego:

� Metody „zimne”:

� Bez dodatkowego płukania po gaszeniu w odżużlaczu  + 

� Z dodatkowym płukaniem po gaszeniu w odżużlaczu   + 

� Preparowanie po odbieraniu na sucho, bez ich „gaszenia”

� Metody termiczne: 

� Spiekanie,

� Zeszkliwianie (np. plazmowe)

sezonowanie
(starzenie)

W praktyce europejskich instalacji TPOK występuje absolutna dominacja 
„zimnych” metod przetwarzania (preparowania, do wtórnego wykorzystania) 

żużli i popiołów paleniskowych
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Przykład regulacji prawnych nt. recyklingu mineralnych odpadów  
(m. in. żużli z instalacji TPOK) – Niemcy

Graniczne wartości kryteriów przyporz ądkowania dla poszczególnych klas

Wykorzystanie Składowanie na składowiskach

Żużle 
paleniskowe  

z termicznego 
przetwarzania 

odpadów
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Instrukcja postępowania  
z odpadami ze spalania 
odpadów komunalnych 

– dla potrzeb recyklingu lub 
unieszkodliwiania na terenie 

Niemiec
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Branżowe warunki dostawy określające:

� obszary dopuszczalnych zastosowań:
� ogólne wymagania jakościowe, w tym:
o sposób pobierania, przetwarzania i 

magazynowania,
o rodzajowy skład żużli, w tym zawartość 

metali i części niespalonych,
o nieściśliwość i odporność na uderzenia,
o mrozoodporność,
o granulacja i postać ziaren,
o gęstość wg Proctora i zawartość 

wilgoci,
o odporność na wymywanie;

� sposób przeprowadzania badań dla oceny 
w/w wymagań jakościowych

żużli  ze spalania odpadów komunalnych 
dla zastosowań w budownictwie drogo-
wym na terenie Niemiec

W przygotowaniu jest tzw. „Ersatzbaustoffverordnung” – rozporządzenie o wykorzystaniu 
zastępczych materiałów budowlanych w budowlach technicznych, dotyczące również żużli z 
instalacji TPOK. Oczekuje się, że rozporządzenie to wprowadzone będzie w bieżącym roku.
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Kolejna edycja: Technische Lieferbedingungen für Mineralstoffe im Straßenbau TL Min-StB 2000
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Karta informacyjna partii żużla do wykorzystania – przykład 1 
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Karta informacyjna partii żużla do wykorzystania – przykład 2 
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Żużle z 
elektrowni 
na paliwa z 
odpadów 

440 000 Mg

Inne 
wykorzystanie 

51 000 Mg

Składowiska 
podziemne 
295 000 Mg

Wydzielenie 
złomu N-Fe 
35 000 Mg

Wydzielenie 
złomu Fe

378 000 Mg

Budowa dróg 

Budowa 
składowisk

Składowanie

Żużle z 
instalacji 

TPOK

Żużle z instalacji TPOK oraz elektrowni na paliwa z odpad ów –
w roku  2009 wytworzono  w Niemczech ok. 5 200 000 Mg

„Produkcja” Wykorzystanie

Źródło:

Poziomy i sposoby wykorzystania żużli –
przykłady 

Źródło: Ch. Lepinette, Veolia Enviromental Services, wg ISWA 2006 ,prezentacja - 26.10.2011r.  w Min. Środow. 
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JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Texte n°10

ARRETE
Arr ęté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique rou tičre des mâchefers

d’incin ération de d échets non dangereux

NOR: DEVP1131516A
/……../

Article 13
Le prèsent arr ęté entre en viguer le 1er juillet 2012

/……../

Fait le 18 novembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

Dotyczy: żużli paleniskowych z instalacji TPOK;
Zastosowanie: w budowie dróg, po przetworzeniu i po 

procesie „dojrzewania;

Zróżnicowane kryteria recyklingu dla: 
� struktur drogowych powlekanych,
� struktur drogowych pokrywanych;

Kryteria recyklingu:
� warto ści graniczne zanieczyszcze ń,
� warto ści graniczne dla eluatów, wg EN 12457-2;

Procedura bada ń przydatno ści i wył ączenia zastosowa ń

Rozporządzenie dotyczące recyklingu żużli z instalacji TPOK w technice drogowej –Francja
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Regulacje prawne dotyczące postępowania z żużlami z instalacji TPOK – Szwajcaria

Artykuł 22 – określa trzy kategorie składowisk:
a. Składowiska odpadów inertnych,
b. Składowiska materiałów odpadowych,
c. Składowiska materiałów reakcyjnych;

Całość strumienia żużli z instalacji TPOK kierowana jest do składowania na składowiskach kate-
gorii „c”, przy spełnieniu wymogu ich deponowania na osobnych kwaterach takich składowisk 
i przy stawianym ograniczeniu na zawartość złomu metali nieżelaznych w deponowanych żużlach 
(1,5 % masy deponowanych żużli). 
Załącznik nr 1 do rozporządzenia TVA :

Spotkanie Grupy Roboczej ds. monitorowania realizacji krajowego planu gospodarki odpadami 
Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami  – Warszawa, 29. kwietnia 2014r.

17

Poglądowy schemat  preparowania żużli i przygotowania do procesu starzenia
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Etap przetwarzania Cel do osiągnięcia

Przesiewanie Podział na frakcje w zależności od zapotrzebowania

Separacja powietrzna Wydzielenie lekkich zanieczyszczeń i części niespalonych

Separacja magnetyczna Wydzielenie złomu ferromagnetyków

Separacja prądami wirowymi Wydzielenie złomu metali nieżelaznych

Kruszenie (np. udarowe) Rozdrobnienie w celu dodatkowego wydzielenia złomu 

ferromagnetyków i metali nieżelaznych

Starzenie Stabilizowanie, hydratacja i karbonizacja w celu obniżenia 
reaktywności i unieczynnienia soli i związków metali ciężkich 
(obniżenia wymywalności oraz pH)

Ogólny podział etapów preparowania strumienia żużli – wariant bez płukania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. monitorowania realizacji krajowego planu gospodarki odpadami 
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Zdj ęcie pochodzi z serwisu maps.google.pl

50 m 

Źródło:
EEW GmbH Helmstedt
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Źródło: M. Kins, H. Zwar: Perspektiven für die Verbesserung des Nutzungsgrades von Müllverbrennungsanlagen; 
[w]: Optimierungspotential der Abfallverbrennung, T.K. Verlag, Neuruppin 2003r.

Zespół mokrego odżużlacza wraz z instalacją gospodarki wodą gaszącą
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Blokowy schemat 
procesowy suchego 
preparowania żużli
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Źródło:  Lück, T.: Die weitergehende Aufbereitung von Müllverbrennungsschlacke nach dem Verfahren der Scherer + Kohl GmbH; 
[w]: Thomé-Kozmiensky, K. J.: Optimierung der Abfallverbrennung 1, TK Verlag, Neuruppin, 2004
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Źródło: Zwahr, H.: Eigenschaften mineralischer Abfälle, Stand der Aufbereitungstechnik und Untersuchungsver-fahren von MVA-Schlacken; 
[w]: http://www.bmu.de/files/abfallwirtschaft/downloads/application/pdf/abfw_workshop_zwahr.pdf
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Taśmowa myjka 
żużli

Wydzielone frakcje żużli po 
procesie przemywania

Źródło: Zwahr, H.: Eigenschaften mineralischer Abfälle, Stand der Aufbereitungstechnik und Untersuchungsver-fahren von MVA-Schlacken; 
[w]: http://www.bmu.de/files/abfallwirtschaft/downloads/application/pdf/abfw_workshop_zwahr.pdf
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Porównanie sposobów postępowania z żużlami ze spalania odpadów komunalnych 

 

Konwencjonalna 
instalacja TPOK + 

wydzielanie złomu 
ferromagnetyków i 
met. nieżelaznych 

Instalacja według 
koncepcji SYNCOM 
+ wydzielanie zło-
mu ferromagnety-
ków i met. nieżela-

znych 

Instalacja według 
koncepcji SYNCOM-
Plus + wydzielanie 
złomu ferromagne-
tyków i met. nieże-

laznych 

Konwencjonalna 
instalacja TPOK + 

wydzielanie złomu 
ferromagnetyków 
i metali nieżela-
znych oraz pla-
zmowe zeszkli-

wianie żużli 

Jednostkowa
 
wiel-

kość strumienia 
spalin 

1,54 x A A A 1,55 x A 

[ Nm3 / Mg odpadów ] 

Ładunek zanie-
czyszczeń do po-
wietrza 

HCl ≈≈≈≈ 1,69 x B1 

SO2 ≈≈≈≈ 1,67 x B2 

HCl = B1 

SO2 = B2 

HCl = B1 

SO2 = B2 

HCl ≈≈≈≈ 1,69 x B1 

SO2 ≈≈≈≈ 1,68 x B2 

[ kg / h ] 

Jednostkowe zuży-
cie sorbentu – 
Ca(OH)2 

C 1, 06 x C 1, 11 x C 1, 45 x C 

[ kg / h ] 

Jednostkowe zuży-
cie własne energii 
elektrycznej  

D 1, 65 x D 1, 70 x D 4, 34 x D 

[ kWh / Mg odpadów ] 

Jednostkowa ilość 
energii elektrycz-
nej przykazywana 
do sieci 

4, 78 x E 4, 16 x E 4, 06 x E E 

[ kWh / Mg odpadów ] 

Jednostkowe kosz-
ty przetwarzania 

F 1, 07 x F 1, 10 x F 1, 38 x F 

[ € / Mg odpadów ] 

  Koncepcja SYNCOM firmy Martin GmbH – wzbogacanie powietrza pierwotnego czystym technicznie tlenem (za-
wartość tlenu 24 ÷ 35 % obj  

  Koncepcja SYNCOM Plus firmy Martin GmbH – SYNCOM + nawrót do leja zasypowego (i do spalania) części stru-
mienia pyłów lotnych z kotła i odpylania spalin oraz frakcji drobnej ze strumienia żużli (po ich zgaszeniu)  

Źródło:   Opracowanie własne według:  H. Alwast, A. Riemann „Verbesserung der umweltrelevanten Qualitäten 
von Schlacken aus Abfallverbrennungsanlagen“, Materiały UBA nr  50/2010, Dessau-Roßlau, 2010 
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Postępowanie z produktami spalania 
odpadów –krajowe regulacje prawne 
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Postępowanie 
z produktami spalania odpadów 

(komunalnych) –krajowe regulacje 
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§ 16. 2 – wskazany tu załącznik nie przewiduje możliwości stosowania żużli (kod 19 01 12) do 
wykorzystania jako materiału warstwy izolacyjnej na składowisku;

§ 16. 3 – daje potencjalną możliwość wykorzystania żużli po starzeniu jako materiału warstwy 
izolacyjnej na składowisku, o ile spełnione będą kryteria dopuszczenia przetworzonych 
żużli jako odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych 
(por. art. 118.2 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r.)

Potencjalne postępowanie z produktami 
spalania odpadów –krajowe regulacje 

prawne 
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Popioły lotne, pyły i inne produkty oczyszczania spalin:Popioły lotne, pyły i inne produkty oczyszczania spalin:

�� Wybrane przykłady europejskich regulacji prawnych,Wybrane przykłady europejskich regulacji prawnych,
�� Niektóre rozwiązania techniczne,Niektóre rozwiązania techniczne,
�� Ocena sposobów postępowania,Ocena sposobów postępowania,
�� Krajowe regulacje prawne Krajowe regulacje prawne ––konieczność uzupełnieńkonieczność uzupełnień
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Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyj ęcia 
odpadów na składowiska, 

na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE

� Ustalono procedury i kryteria przyporządkowania do poszczególnych kategorii 
składowisk:
� składowisk odpadów obojętnych 

(wartości graniczne dla eluatów oraz wartości graniczne dla łącznej zawartości parametrów organicznych 
TOC, BTEX, PCB, oleje mineralne C10 ÷ C40 oraz PAH)

� składowisk odpadów innych niż niebezpieczne  
(wartości graniczne dla eluatów, przy czym kraje członkowskie mogą wyznaczyć odrębnie wartości graniczne 
dotyczące składu części stałych odpadów ),

� składowisk odpadów niebezpiecznych dopuszczanych na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
(wartości graniczne dla eluatów oraz wartości graniczne dla całkowitej zawartości węgla organicznego TOC, 
liczba zobojętnienia kwasów ANC oraz pH , przy czym kraje członkowskie mogą wyznaczyć odrębnie 
wartości graniczne dotyczące składu części stałych odpadów ) ,

� składowisk odpadów niebezpiecznych   
(wartości graniczne dla eluatów oraz wartości graniczne dla  LOI, TOC oraz ANC, przy czym kraje 
członkowskie mogą wyznaczyć odrębnie wartości graniczne dotyczące składu części stałych odpadów ),

� składowisk podziemnych; 

� Ustalono metodykę pobierania próbek i zalecane metody badań próbek pobranych 
odpadów (przed składowaniem) 
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Obowiązujące w Niemczech regulacje prawne i wymagania techniczne dotycząceObowiązujące w Niemczech regulacje prawne i wymagania techniczne dotyczące
badania efektów i skuteczności  stabilizowania i zestalania (produktów oczyszczania spalin)badania efektów i skuteczności  stabilizowania i zestalania (produktów oczyszczania spalin)

Podstawy prawnePodstawy prawne::

1)1) VerordnungVerordnung überüber diedie VerwertungVerwertung von von AbfällenAbfällen aufauf DeponienDeponien überüber TageTage undund zurzur
ÄnderungÄnderung der der GewerbeabfallverordnungGewerbeabfallverordnung vomvom 25. Juli 200525. Juli 2005
(Rozporządzenie w sprawie wykorzystania odpadów na składowiskach na powierzchni ziemi oraz  /…/)(Rozporządzenie w sprawie wykorzystania odpadów na składowiskach na powierzchni ziemi oraz  /…/)

Wprowadzono po raz pierwszy (Wprowadzono po raz pierwszy (§§3., ust. 4 + Załącznik 2) wymóg badania eluatów ze 3., ust. 4 + Załącznik 2) wymóg badania eluatów ze 
stabilizowanych odpadów  według  procedury „Krajowej Grupy Roboczej Odpady” . stabilizowanych odpadów  według  procedury „Krajowej Grupy Roboczej Odpady” . 
((LänderarbeitsgemeinschaftLänderarbeitsgemeinschaftAbfallAbfall) ) –– RichtlinieRichtlinie EW 98, EW 98, MitteilungMitteilung LAGA  nr  33, LAGA  nr  33, ((Test Test pHpHstatstat )  )  oraz oraz ustalono ustalono 
wartości graniczne dla eluatów:  (As, Cd, Cr, Cu, wartości graniczne dla eluatów:  (As, Cd, Cr, Cu, HgHg, Ni, Pb, Zn, fluorki)., Ni, Pb, Zn, fluorki).

2)2) VerordnungVerordnung zurzur VereinfachungVereinfachung des des DeponierechtsDeponierechts vomvom 27. 27. AprilApril 20092009
(Rozporządzenie w sprawie uproszczenia prawa o składowaniu odpadów)(Rozporządzenie w sprawie uproszczenia prawa o składowaniu odpadów)
§§ 6, ust 2. 6, ust 2. –– utrzymuje wymóg badania według testu utrzymuje wymóg badania według testu pHpHstatstat i  rozszerzono „zestaw” i  rozszerzono „zestaw” wywy--
maganychmaganych badań wymywalności  i ustalono wartości granicznych dla eluatów:badań wymywalności  i ustalono wartości granicznych dla eluatów:
(As, Ba, Cd, Cr, Cu, (As, Ba, Cd, Cr, Cu, HgHg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, chlorki, siarczany, RWO/DOC oraz SZR/TDS)., Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, chlorki, siarczany, RWO/DOC oraz SZR/TDS).

Wymagania techniczne przeprowadzania badań wyciągów wodnychWymagania techniczne przeprowadzania badań wyciągów wodnych::

LAGA EW 98 – Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen und chemischen Untersuchungen von 
Abfällen, verunreinigten Böden und Materialien aus dem Altlastenbereich, (Teil EW 98p) – Mitteilungen
LAGA nr 33.
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§ 6 Voraussetzungen für die Ablagerung

1) Abfälle dürfen auf Deponien oder Deponieabschnitten nur abgelagert werden, wenn die jeweiligen Annahmekri-
terien nach den Absätzen 3 bis 5, bei vollständig stabilisierten Abfällen (Abfallschlüssel 19 03 05 der Anlage zur 
Abfallverzeichnis-Verordnung) zusätzlich die Anforderungen nach Absatz 2, bereits bei der Anlieferung eingehal-
ten werden. Die  Annahmekriterien sind im einzelnen Abfall, ohne Vermischung mit anderen Stoffen oder 
Abfällen, einzuhalten.
Soweit es zur Einhaltung der Annahmekriterien erforderlich ist, sind Abfälle vor der Ablagerung zu behandeln. 
Die Behandlung ist ausreichend, wenn das Behandlungsergebnis irreversibel ist und die Annahmekriterien durch 
die Behandlung dauerhaft eingehalten werden. Satz 2 gilt bei vorgemischten Abfällen (Abfallschlüssel 19 02 03, 19 
02 04 der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) sowie bei teilweise stabilisierten und verfestigten Abfällen 
(Abfallschlüssel 19 03 04, 19 03 06, 19 03 07 der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) für den jeweiligen 
Abfall vor der Behandlung.

Odpady mogą być składowane na składowiskach lub kwaterach składowisk, kiedy w momencie 
dostarczenia na składowisko spełnione są kryteria przyjęcia zgodnie z ustępami 3÷5, a w przy-
padku od-padów w pełni stabilizowanych (kod odpadu 19 03 05 wg załącznika do rozporządzenia 
o katalogu odpadów) spełnione są dodatkowo kryteria zgodne z ustępem 2 niniejszego paragrafu. 
Kryteria przyjęcia muszą być  dotrzymane przez (oceniany) odpad, bez mieszania go z innymi ma-
teriałami lub odpadami. O ile w celu wypełnienia kryteriów przyjęcia jest to konieczne, to odpady 
przed ich zdeponowaniem należy przetwarzać. Przetwarzanie to jest odpowiednie, jeśli efekt 
przetwarzania jest nieodwracalnyi poprzez to przetworzenie kryteria przyjęcia mogą być w sposób 

trwały dotrzymane.  
/……/

Nowelizacja Rozporządzenia według stanu na 31. 01. 2012 r.
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§ 6  Voraussetzungen für die Ablagerung

2) Für vollständig stabilisierte Abfälle (Abfallschlüssel 19 03 05 der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) gilt, 
dass nach der Stabilisierung

•• die Bestimmung die Bestimmung derder alleraller ZuordnungswerteZuordnungswerte nach Anhang 3 Nummer 2 aus einem Eluatbei jeweils konstantem 
pH-Wert 4 und 11 nach Anhang 4 Nummer 3.2.1.2 erfolgterfolgt,

•• die Abfallproben nach der Aushärtung bei einer Aushärtungszeit von längstens 28 Tagen für die die Abfallproben nach der Aushärtung bei einer Aushärtungszeit von längstens 28 Tagen für die ElutionElution auf die auf die 
Korngröße kleiner oder gleich zehn Millimeter zerkleinert werdenKorngröße kleiner oder gleich zehn Millimeter zerkleinert werden und

•• bei der Bewertung der bei der Bewertung der MesMesssergebnisseergebnisse (Feststoff(Feststoff-- und und EluatwerteEluatwerte) die Masse der zugesetzten Stoffe ) die Masse der zugesetzten Stoffe 
berücksichtigt wirdberücksichtigt wird,

es sei denn, die jeweiligen Abfälle halten die Annahmekriterien vor der Verfestigung oder Stabilisierung ein.

Dla odpadów w pełni stabilizowanych (kod odpadu 19 03 05 według katalogu odpadów) ważne jest, aby 
po procesie stabilizowania:
� przeprowadzone było sprawdzanie wartości wszystkichkryteriów przyporządkowania  zdefiniowanych 

w załączniku 3, numer 2, według eluatów  badanych przy ustalonym pH = 4  i   pH = 11, zgodnie z 
załącznikiem 4, numer 3.2.1.2. (niniejszego rozporządzenia),

� badanie przeprowadzone było po okresie tężenia (stabilizowanych odpadów), trwającym co najwyżej 28 
dni, przy czym dla przeprowadzania prób badany materiał  stabilizowanego odpadu  rozdrobniony musi 
być do ziarnistości  ≤ 10 mm,

� przy ocenie wyników badania (materiału stałego i eluatów) uwzględniona musi być masa dodanego 
materiału (stabilizującego i zestalającego), 

chyba że oceniane odpady spełniają kryteria przyporządkowania przed procesem  zestalania lubstabili-
zowania. 

Nowelizacja Rozporządzenia według stanu na 31. 01. 2012 r.
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Ogólna systematyka postępowania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady niebezpieczne 

Stabilizowanie - 
pełne i nieodwracalne 

przekształcenie 

Częściowe stabilizowanie 
przekształcenie nie pełne  

i nie odwracalne 

Zestalanie – zmiana wła-
ściwości fizycznych, ale nie 

chemicznych 

Odpady inne niż niebez-
pieczne i obojętne Odpady niebezpieczne 
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Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizowanych obecnie projektów 
instalacji TPOK zawierają zapis 

o konieczności 
stabilizowania i zestalania produktów oczyszczania spalin

Czy takie postępowanie może być ekologicznie bezpieczne
przy pozostających aktualnie do dyspozycji rozwiązaniach technologicznych 

i narzędziach do oceny efektów zastosowania tych rozwiązań technologicznych ??

19 01 07*19 01 07*
19 01 13*19 01 13*
19 01 15*19 01 15*

19 03 05
Składowisko odpadów 

innych ni ż niebezpieczne
i oboj ętne

Technologia Ocena jakości

?? ??

E  K  O  N  O  M  I  A 
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Przykład zestalania popiołów lotnych i pyłów 
z elektrofiltru 

– instalacja KVA Winthertur, składowisko Riet

….., ale 
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Silos popiołów lotnych i pyłów z E-F

Woda z sieci
B [ Mg/h ]

Woda z sieci
C [ Mg/h ]

Dwustopniowe 
płukanie

Próżniowy filtr ta śmowy

Do oczyszczania ścieków procesowych
F[ Mg/h ]

Mieszarka

Silos z cementem
E [ Mg/h ]

Ciasto filtracyjne* )

19 01 05* 
D [ Mg/h ]

Wytwarzanie bloczków lub pastowata posta ć produktów 

*) lub alternatywnie 
szlamy z oczyszczania 
ścieków procesowych

Koncepcja neutralnego płukania popiołów 
lotnych (z kotła) i pyłów (z odpylania spalin) –

przed procesem zestalania tych produktów 
oczyszczania spalin  

Źródło: Materiały informacyjne firmy 
d. Von Roll Inova (HZI)
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A [ Mg/h ]

G [ Mg/h ] 
0, 71% s.m.

A : B : C : D : E : F : G = 1 : 2 : 1 : 0,15 : 0,43 : 2,47 : 2,08
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2 Al 0 +  6 H2O   ⇒⇒⇒⇒ 2 Al (OH)3 +  3 H2

53, 962 g (Al)     ⇒⇒⇒⇒ 72,3 l N (H2) 

1 g (Al)     ⇒⇒⇒⇒ ∼∼∼∼ 1,34 l N (H2)

Źródło: M. Löschau, K.J. Thome-Kozmiensky za: Porr-Umw elttechnik GmbH; [w]: Optimierung der Abfallverbren nung 2, TK Verlag, 2005
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Schemat procesowy zespołu kwaśnego płukania popiołów lotnych i pyłów wraz z 
zespołem oczyszczania ścieków–wg jednej z koncepcji wdrożonych na skalę przemysłową

Możliwość wykorzystania w instalacjach TPOK z mokrym systemem 
oczyszczania spalin i z zespołem oczyszczania ścieków procesowych
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Przykład masowego 
bilansu  instalacji 
TPOK z kwaśnym 

płukaniem popiołów 
lotnych i pyłów –

wg jednej z koncepcji 
wdrożonych efektywnie 
na skalę przemysłową

Źródło: 
R. Frey, M. Brunner: Rückgewinnung
von Schwermetallen aus Flugaschen der 
Müllverbrennung; [w]: Optimierung der 
Abfallverbrennung, Band 1 T.K. Verlag, 
Neuruppin, 2004
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Przykład analizy porównawczej trzech metod postępowania z popiołami lotnymi 

i pyłami z odpylania w elektrofiltrze – Szwajcaria

Warunki techniczne i procesowe w rozważanym projekcie:

� instalacja TPOK o wydajności przetwarzania 110 000 Mg/rok,
� funkcjonuje mokry system oczyszczania spalin,
� porównanie dotyczy ewentualnej zamiany dotychczas funkcjonuj ącego zestalania 

tych odpadów przy pomocy cementu (i deponowanie na składowisku) na inne roz-
wiązanie technologiczne lub organizacyjno-techniczne,

� jako kryterium przyj ęto minimum koniecznych nakładów inwestycyjnych i kosz-
tów eksploatacyjnych, 

� porównywano trzy sposoby postępowania – eksport do podziemnego składowania 
na terenie Niemiec oraz dwie odmiany kwaśnego płukania tych strumieni odpa-
dów,

� w całościowej ocenie i przy podejmowaniu decyzji uwzględniono również inne 
czynniki;  
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Analiza wariantów sposobu postępowania z wybranymi produktami 
oczyszczania spalin

Składniki kosztów Płukanie „w.1” Płukanie „w.2” Eksport (D)

Nakłady inwestycyjne brutto –
urządzenia techniczne

7, 07 x A 7, 23 x A A

Roczne koszty eksploatacyjne bez 
amortyzacji

1, 25 x B 0, 96 x B B

Amortyzacja nowych urządzeń 8 x C 8 x C C

Całkowite roczne koszty 
eksploatacyjne

1, 24 x D 1, 17 x D D

W analizie uwzględniano ponadto takie czynniki jak :

Obniżenie przychodów lokalnego składowiska Transfer określonych kwot (opłat za składowanie) za granicę

„Zaoszczędzenie” wolnych przestrzeni na lokalnym 
składowisku i przedłużenie możliwości jego funkcjonowania

Obydwie technologie „w.1” i „w.2” gwarantują wypełnienie 
wymagań TVA, słabsze referencje jednej z nich („w.2”)

Tendencje zmian opłat za deponowanie – w Niemczech, 
składowanie podziemne (kwalifikowane jako  R5)  malejące, 
w (CH) na lokalnym składowisku – rosnące

Likwidacja instalacji płukania odpadów i redukcja zrzutu soli 
(po oczyszczeniu ścieków) do rzeki - w CH sposób warunkowo 
dozwolony 

Obniżenie energochłonności całego procesu przetwarzania 
tych odpadów

Możliwość wywozu tych odpadów do (D) koleją, obniżenie 
obciążenia lokalnych dróg przy transporcie odpadów samocho-
dami na lokalne składowisko  

Ostateczna decyzja – wybór rozwiązania z eksportem odpadów i akceptacja dla wniosku o kredyt inwestycyjny
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Studium zawiera wyniki (i ocenę) symulacyjnego 
badania możliwości pełnego stabilizowania produktów 

reakcji z procesów półsuchego oczyszczania spalin 
( 19 0107* oraz 19 01 13* ) 

w celu przetworzenia do odpadu o kodzie 19 03 05
– koncepcja stabilizowania poprzez tworzenie tzw. 

minerałów akumulacyjnych (np. Ettringitu) 
z wykorzystaniem puculanowych właściwości pyłów 

z odpylania spalin w elektrowniach węgła brunatnego
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Wartości 
średnie

Wartości 
maksymalne

Wartości 
minimalne

Chlorki – % masy

Rozrzut warto ści z 
tej samej instalacji

Siarczany – % masy 
Rozrzut warto ści z 
tej samej instalacji

Wartości 
średnie

Wartości 
maksymalne

Wartości 
minimalne

Kod odpadu – 19 01 07*

Rozrzut wyników badań „materiału 
wyjściowego” z różnych instalacji TPOK (1)

Jako „materiał wyj ściowy” badano produkty 
reakcji oczyszczania spalin z 39 instalacji 

TPOK z terenu Niemiec i Holandii 

Kod odpadu – 19 01 07*
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TDS - % masy Wartości maksymalne

Wartości minimalne

Wartości średnie

Stałe zwi ązki rozpuszczalne - TDS 

Kod odpadu – 19 01 07*

Kod odpadu – 19 01 07*

Zaw. Pb – [ ppm ] Wartości maksymalne

Wartości średnie

Wartości minimalne

Rozrzut warto ści z 
tej samej instalacji

Rozrzut warto ści z 
tej samej instalacji

Rozrzut wyników badań „materiału 
wyjściowego” z różnych instalacji 

TPOK (2)

Jako „materiał wyj ściowy” badano 
produkty reakcji oczyszczania spalin 

z 39 instalacji TPOK z terenu 
Niemiec i Holandii 
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Ocena możliwości pełnego stabilizowania odpadów (PR = 19 01 07*) – metodą tworzenia 
minerałów akumulacyjnych   

PR = 19 01 07* - parametry wyj ściowe 

śr. zawarto ść chlorków =  22,8%
maks. zawarto ść  chlorków = 52%

%
  w

ym
yw

al
ny

ch
ch

lo
rk

ów

Relacje ilo ściowe: pyły  filtracyjne w ęgla  brun. / 19 01 07* 
(PWB  :  PR)

PWB : PR = 1 : 2
PWB : PR = 1 : 1

PWB : PR = 2 : 1
PWB : PR = 3 : 1

Kombinacje parametrów w stabilizowanych 
produktach reakcji  (PR) =  19 01 07* 

śr. zaw. (Cl)  +  maks. zaw. (SO 4 )

maks. zaw. (Cl)  +  śr. zaw. (SO 4 )

śr. zaw. (Cl)  +  śr. zaw. (SO 4 )
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Ocena możliwości pełnego stabilizowania odpadów (PR = 19 01 07*) – metodą tworzenia 
minerałów akumulacyjnych   

Warto ści graniczna 
dla składowisk klasy
DK III
DK I  oraz  DK IIU

dz
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  [
%
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Relacje ilo ściowe: pyły  filtracyjne w ęgla  brunatnego /  PR = 19 01 07*   (PWB  :  PR)

PWB : PR = 1 : 2 PWB : PR = 1 : 1 PWB : PR = 2 : 1 PWB : PR = 3 : 1

PR = 19 01 07* - parametry wyj ściowe 

śr. zawarto ść chlorków =  22,8%
maks. zawarto ść  chlorków = 52%

Maksym. zaw. 
chlorków

Śr. zawarto ść 
chlorków

Badanie  bezpośrednio  po  zmieszaniu  PWB  i  PR

Badanie  po  zakończeniu  procesu  stabilizowania  

48



2014-04-28

25

1,0

2,0 2,0

3,3

5,0

4,0
3,3

5,0 5,0

11,7

5,0

2,5

1,0

3,0

1,0
1,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

K
ro

tn
o
ść

 w
ed

łu
g 

le
ge

nd
y

Wzajemne relacje polskich i niemieckich wartości granicznych dla wyciagów wodnych 

Iloraz WG (PL) / WG-2 (DK I)

Iloraz WG (PL) / WG -2 (DK II)

WG-2 (DKI) i WG-2 (DK II ) - wartości graniczne wg "Verordnung zur
Vereinfachung des Deponierechts" z 27. kwietnia 2009 r.; Zał. 3, Tabela 2  -
wartości dla składowisk kategorii DK I  i DK II
WG(PL ) - wartość graniczna wg Zał. 5, Rozporz. Min. Gospodarki i Pracy z 
dnia 5. września 2005r.

SZR/TDS nie jest według  DKI i DKII badane
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Oceniany parametr Jednostka *) Wartości graniczne **)

1 Arsen

mg/kg suchej masy

2, 0
2 Bar 100, 0
3 Kadm 1, 0
4 Chrom całkowity 10, 0
5 Miedź 50, 0
6 Rtęć 0, 2
7 Molibden 10, 0
8 Nikiel 10, 0
9 Ołów 10, 0
10 Antymon 0, 7
11 Selen 0, 5
12 Cynk 50, 0
13 Chlorki 15 000, 0
14 Fluorki 150, 0
15 Siarczany 20 000, 0
16 Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) 800, 0
17 Stałe związki rozpuszczone (TDS) 60 000, 0
*) relacja ciecz/faza stała = 10 [l/kg]

**) wartości graniczne według Załącznika 5 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
(Dz.U.05.186.1553 z późn. zmianami)

Wartości graniczne wyciągów wodnych według polskiego prawa 
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Analizowane Analizowane ponadtoponadto opinie, materiały i opracowania studialne na temat problemu opinie, materiały i opracowania studialne na temat problemu 
deponowania stabilizowanych i zestalanych produktów oczyszczania spalindeponowania stabilizowanych i zestalanych produktów oczyszczania spalin

1) Prof. Gerd Klöß, Institut für Mineralogie, Krista llographie und Materialwissenschaft:

Fixierungspotential von Speichermineralen am Beispiel verschiedener Rückstände aus Müllver-
brennungsanlagen mit unterschiedlicher Salzfracht  (Lipsk, 08. 2008r.)

2) Zespół Bayerisches Landesamt für Umwelt – Abschluss bericht zum Forschungsvorhaben: 

Langzeitverhalten stabilisierter/verfestigter mineralischer Abfälle (Augsburg,  03. 2008r.)
3) Zespół Öko Institut e.V.: 

Obertagige Verwertung immobilisierter Abfälle versus Versatz von Abfällen in Bergwerken –
Vergleichende ökologische Bewertung unter besonderer Berücksichtigung der Langzeitsicherheit 
(Darmstadt, Freiburg, Berlin, 03. 2004r.)

4) Dr. O. Knopp: 

Anforderungen an eine vollständige Stabilisierung von gefährlichen Abfällen, (Natur und Recht, 
06, 2006r.)

5) Dr. G. Grüßing: 

Expertise zur Beurteilung des Stabilitätsverhalten von Abfällen nach der Behandlung (TŰVNord
Hannover,  09. 2009r.)

6) Materiały, referaty – 11. VGB-Workshop „Produkte aus d er thermischen Abfallvertwertung”, Wuppertal, 11. 20 09r.

7) Stanowisko: Niedersächsisches Ministerium für Umwelt  und Klimaschutz: 

Einhaltung von Deponie-Zuordnungswerten bei stabilisierten oder behandelten Abfällen 
(Hannover,  03. 2009r.)
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Odpady APC
30-40% TDS

K1 Składowisko odpadów 
niebezpiecznych

TDS 10%

K2 Składowisko odpadów 
nie-niebezpieczne 

TDS 6%

K3 Składowisko odpadów 
obojętnych
TDS 0,4%

Cement
350 kg/ Mg

Cement
600 kg/Mg

Cement
>5 000 kg/Mg

Niemieszanie ustabilizowanych odpadów                                  
i odpadów miejskich:

o kwasowe rozpuszczanie wiązania cementowego
o odcieki o wysokiej zawartości soli / elementów 

organicznych do zagospodarowania
o struktura składowiska
o odciek odpadów ziarnistych

Źródło: Materiały SARPI spółka zależna Veolia Environmental Services z działalnością w zakresie odpadów niebezpiecznych

Trzeba by dodawać

PL ≡≡≡≡ składowisko odpadów innych ni ż niebezpieczne i oboj ętne
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Źródło: Materiały SARPI spółka zależna Veolia Environmental Services z działalnością w zakresie odpadów niebezpiecznych

Przykrycie kwatery

1 m. lub   5 m. – w  zależności  od  kategorii  składowiska  ( K2 lub  K1 )
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Oszacowanie kosztów unieszkodliwiania produktów półsuchego oczyszczania spalin

Analiza według danych z ofert dla jednego z projektów instalacji TPOK, aktualnie realizowanych  
w  kraju

Uwzględniono:
� Nakłady inwestycyjne zespołów technologicznych (według oferty)
� Nakłady inwestycyjne części budowlanej segmentu stabilizowania p.p.o.s =  A  [ € ]
� Koszt dodatkowych silosów oraz instalacji elektrycznej i sterowania

� Koszty eksploatacyjne, bez kosztu składowania, a w szczególności:                          =  B  [ € ]
� materiały technologiczne według oferowanej technologii,
� opłaty licencyjne według oferowanej technologii, 
� inne materiały eksploatacyjne (cement), ale bez uwzględnienie kosztu zużycia wody dla celów 

procesowych,
� koszty personelu obsługi (założono 3 osoby obsługi),
� odpisy amortyzacyjne i odsetki od kredytu,
� koszty utrzymania ruchu (remonty i naprawy urządzeń instalacji segmentu stabilizowania),

� Koszty składowania stabilizatu (jako odpadów niebezpiecznych)                              = C  [ € ]

� Całkowity koszt (B + C), jednostkowy, unieszkodliwiania [€ / Mg spalanych odpadów ]  =  D

� Porównawczo całkowity koszt jednostkowy podziemnego wykorzystania (R5) – według 

aktualnych cen rynkowych w tej branży [€ / Mg spalanych odpadów ]                 ≈≈≈≈ 0, 25 x D
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Dyrektywa 2008/98/WE   z  19.11.2008r.
„ramowa” o odpadach

Artykuł 4
Hierarchia postępowania z odpadami
1. Poniższa hierarchia postępowania odpadami ma 

zastosowanie jako kolejność priorytetów w 
przepisach i polityce, dotyczących zapobiegania 
powstawaniu odpadów oraz gospodarowania 
odpadami:

a) zapobieganie(powstawaniu/wytwarzaniu)

b) przygotowywanie do ponownego użycia
c) recykling
d) inne metody odzysku, np. odzysk energii
e) unieszkodliwianie

Forsowane rozwiązanie (stabilizowanie i zestalanie) jest działaniem:
� Antysystemowym  (hierarchia postępowania z odpadami)
� Mniej bezpiecznym  ekologicznie,
� Droższym inwestycyjnie,
� Droższym eksploatacyjnie.

Potrzeba więc szybkiego wdrożenia skutecznych regulacji prawnych, 
aby tę sytuację zmienić 

+ 350 kg + 600 kg + (> 5000) kg

1000 kg

S  K  Ł  A  D     O  W  I  S  K  O

o. niebezp. o. innych niż 
niebezp. i obojętne

o. obojętnych
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Czy takie rozwiązanie może być ekologicznie bezpieczne
przy  zastosowaniu  pozostających do dyspozycji technologii 

(stabilizowania i zestalania)

i narzędzi do oceny zastosowanych rozwiązań technologicznych ?

Odpowiedź na pytanie postawione na wstępie

bo ekonomicznie znośne rozwiązania technologiczne są trudne i niedoskonałebo ekonomicznie znośne rozwiązania technologiczne są trudne i niedoskonałe
a na dodatek dostępne w Polsce narzędzia (prawne) do oceny jakości a na dodatek dostępne w Polsce narzędzia (prawne) do oceny jakości 

ewentualnie zastosowanych rozwiązań są bardzo słabe ewentualnie zastosowanych rozwiązań są bardzo słabe 

!!!!!!
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 (Dz. U. 2013.38) 
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu

§ 6.5. Kryteria dopuszczania stałych, niewchodzących w reakcje, odpadów powstałych po 
przetworzeniu odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. (Dz. U. 01/112.1206) 
w sprawie katalogu odpadów 

Przypisy w załączniku do rozporządzenia MŚ:
(3)  Procesy stabilizowania zmieniają niebezpieczne własności składników odpadów, a 

przez to przekształcają odpady niebezpieczne w inne niż niebezpieczne. Procesy 
zestalania zmieniają tylko stan fizyczny odpadów poprzez zastosowanie dodatków 
(np. przekształcają odpady ciekłe w stałe) nie zmieniając chemicznych własności 
odpadów. 

(4)  Odpady uważa się za częściowo stabilizowane, jeśli po procesie stabilizowania 
składniki niebezpieczne, które nie zmieniły się całkowicie w składniki bezpieczne, 
można uwalniać do środowiska w krótkim, średnim lub długim horyzoncie czasowym.

Krajowe regulacje prawne – stan aktualny oraz postulowane zmiany i niektóre 
uzupełnienia
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013r.
w sprawie kryteriów oraz  procedur dopuszczenia odpadów do składowania /…../

/…../  (Dz. U. 2013.38)

Według delegacji w „starej” ustawie o odpadach (art. 55 ust 3)

§ 6 ust. 5.
Kryteria dopuszczenia stałych, nie wchodzących w reakcje, odpadów powstałych po
przetworzeniu odpadów niebezpiecznych, do składowania naskładowisku odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne, są określone w załączniku nr 5 do rozporzą-
dzenia.

§ 6 ust. 6.
Kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego
typu uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadające:

1) certyfikat wdrożonego systemu jakości lub
2) uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych , toksyczności i ekoto-

ksyczności substancji zgodnie z /…../

!!  J e s t  !!
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Art. 111. 1.
1. Podstawowa charakterystyka odpadów dla odpadów wytwarzanych regularnie 

zawiera informacje, o których mowa w art. 110 ust. 2. oraz wskazuje:
1) zmiany mogące wystąpić w składzie odpadów;
2) zmiany cech charakterystycznych odpadów;
3) podatność odpadów na wymywanie, ustalane podczas testu wymywania prowa-

dzonego dodatkowo na partii odpadów, o ile test jest uzasadniony;
4) główne zmieniające się właściwości odpadów. 

Art. 113. 1.
1. Odpady wytwarzane regularnie, kierowane na składowiska odpadów danego typu , 

poddaje się testowi zgodności, podczas którego sprawdza się dopuszczalne granicz-
ne wartości wymywania oraz wybrane parametry charakterystyczne dla danego 
rodzaju odpadów.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.21) 

!!  J e s t  !!
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Art. 111
1. Podstawowa charakterystyka odpadów dla odpadów wytwarzanych regularnie 

zawiera informacje, o których mowa w art. 110 ust. 2. oraz wskazuje:
1) zmiany mogące wystąpić w składzie odpadów;
2) zmiany cech charakterystycznych odpadów;
3) podatność odpadów na wymywanie, oceniane według wszystkich wielkości kry-

terialnych, które określone są….., ustalanepodczas testu wymywania prowa-
dzonego dodatkowo nadla każdej partii odpadów, o ile test jest uzasadniony;

4) główne zmieniające się właściwości odpadów. 

Art. 113
1. Odpady wytwarzane regularnie, kierowane na składowiska odpadów danego typu , 

poddaje się testowi zgodności, podczas którego sprawdza się wszystkiedopuszczal-
ne graniczne wartości wymywania, które określone są w …., oraz wybrane para-
metry charakterystyczne dla danego rodzaju odpadów.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.21) 

!!  P o s t u l a t  !!
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Art. 118
Minister wła ściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia:
1) odpady obojętne /…./,
2) kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku  odpadów 

danego typu,
3) zakres badań, o których mowa w art. 117 ust. 1

- kieruj ąc się właściwościami odpadów i potrzebą zapewnienia właściwego 
postępowania z odpadami na składowisku odpadóworaz uwzględniając 
rodzaje odpadów i zawartość w nich substancji organicznych.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.21) 

!!  J e s t  !!
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Art. 118
Minister wła ściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia:
1) odpady obojętne /…./,
2) kryteria i procedury dopuszczenia odpadów do składowania na składo-

wisku odpadów danego typu,
3) referencyjne metody izakres badań, o których mowa w art. 117 ust. 1

- kieruj ąc się właściwościami odpadów i potrzebą zapewnienia bezpieczeń-
stwa ekologicznego i właściwego postępowania z odpadami na składowisku 
odpadów oraza także uwzględniając rodzaje odpadów i zawartość w nich 
substancji organicznych oraz metali ciężkich.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.21) 

!!  P o s t u l a t  !!
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Trzeba więc w tej dziedzinie szybkiego wprowadzenia prostego
i czytelnegoprawa,  takiego
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…aby dawało jednoznaczne 
wskazówki jak wdrażać 
ekologicznie bezpieczne 

rozwiązania technologiczne 
w tej dziedzinie
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Dziękuj ę Państwu za uwagęDziękuj ę Państwu za uwagę

Dr in ż. Henryk Skowron: 

skowron.henryk@gmail.com
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