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 Art. 3b. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 
2020 r.: 

– 1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 
co najmniej 50% wagowo; 

 

 Art. 3c. 1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania: 

– do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo 
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowani 

      w stosunku do masy tych odpadów wytworz. w 1995 r. 

Komentarz:  

 

 Selektywna zbiórka to nie recykling 

 Termiczne przekształcenie  paliwa z odpadów zapewnia odzysk 

energetyczny odpadów> Odzysk energetyczny  nie jest klasyfikowana jak 

recykling, 

 Kompostowanie przydomowe traktowane obecnie jako unikanie 

powstawania odpadów – odmienne stanowisko JASPERS   

PODSTAWOWE  WYMAGANIA PRZEPISÓW UE W SEKTORZE 

GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI – STYMULACJA 

ZMIAN TECHNOLOGII 
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WYMAGANIA – OBOWIĄZEK - POZIOM PRZYGOTOWANIA DO 

PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU 

 Wymagania – 50% dla 4 frakcji 

 Kary pieniężne – za Mg brakującej masy odpadów komunalnych wymaganej do 
osiągnięcia, 

 Zgodnie z art. 9ze UCZP wójt, burmistrz lub prezydent może złożyć wniosek o 
zawieszenie zapłaty kary na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych lecz nie 
dłużej niż na 5 lat. Po usunięciu przyczyn nałożenia kary, kara ulega umorzeniu. 

 

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło z odpadów komunalnych: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10% 12% 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50% 



4 

ISTOTNE NOWE PRZEPISY KRAJOWE – ZAKAZ SKŁADOWANIA 

1 STYCZNIA 2016 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania 

odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277) –  

 Zał. nr 4. - od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje zakaz składowania odpadów palnych – 

zakaz nie wynika z obowiązujących przepisów UE.  

  kryteria dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z 

grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

(nie dotyczy m.in. stabilizatu i odpadów po procesie fermentacji 19 05 99),   

 
Lp. Parametr R_kryteria 

1. Ogólny węgiel organiczny (TOC) 5% suchej masy 

2. Strata przy prażeniu (LOI) 8% suchej masy 

3. Ciepło spalania maks.  6 MJ/kg  suchej masy 

Komentarz: 

 Badania frakcji balastowej 191212 w ZZO MBP (proGEO A.Krzyśków 2016, badania dla 

technologii prostych i średnio-zautomatyzowanych, bez automatycznego wybierania frakcji 

kalorycznej), w nawiasie badania frakcji nadsitowej Ekspertyza MBP 2015:  

 Ogólny węgiel organiczny  – śr. 25,5% s.m. (41,8%)  

 Strata prażenia   – śr 44,4,% (74,1%) 

 Ciepło spalania   – śr. 11,8% (41,8%) 
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ZAKAZ SKŁADOWANIA 1 STYCZNIA 2016 – KIERUNKI 

DZIAŁANIA 

 zwiększenie efektywności prowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła”, w tym również 

komunalnych odpadów ulegających biodegradacji,  

 zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów w instalacjach do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w części 

mechanicznej, aby powstawało jak najwięcej odpadów nadających się do recyklingu i 

odzysku, a jak najmniej do składowania; 

 zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów w instalacjach do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w części 

biologicznej, aby przetworzone odpady spełniały wymagania określone dla stabilizatu 

(stabilizat obecnie byt niezdefiniowany) nie jest wliczany do obliczeń poziomu 

ograniczenia składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji); 

 kierowanie odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, których 

składowanie jest niedopuszczalne do instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów,  

 przy braku infrastruktury do przetwarzania strumieni odpadów objętych 

rozporządzeniem, operatorzy poszczególnych instalacji wytwarzający odpady, których 

składowanie jest zakazane, są obowiązani podejmować inne (!!!???) działania 

ograniczające składowanie w/w odpadów do czasu stworzenia infrastruktury 

pozwalającej na zagospodarowanie odpadów zgodnie z w/w przepisem 

przy poszanowaniu zasad ochrony środowiska (kierunek powszechnie praktykowany – 

ogłaszanie przetargów na zagospodarowanie frakcji balastowej, w wyniku których 

deklarowany jest 100% odzysk odpadów, a rzeczywisty sposób przetworzenia odpadów 

budzi spore wątpliwości). 
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PERSPEKTYWY ZMIAN PRZEPISÓW  - CIRCULAR ECONOMY – 

PAKIET GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

 Projekt zmian przepisów gospodarki odpadami w ramach pakietu gospodarki odpadami o 

obiegu zamkniętym: 

 

 przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych – 60% do 2025 r. 

 przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych – 65% do 2030 r. 

 Stopniowe ograniczanie masy składowanych odpadów komunalnych do 10% do 2030 r. 

 przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów opakowaniowych: co najmniej 

65% wagowo do 31 grudnia 2025, 

 przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów opakowaniowych: co najmniej 

75% wagowo do 31 grudnia 2030, 

 Podejmowanie działań dla selektywnego zbierania bioodpadów, 

 

 Wprowadzenie konkluzji BAT w miejsce wytycznych  najlepszych dostępnych technik   dla 

instalacji objętych pozwoleniami zintegrowanymi (m.in. MBP) w związku z wejściem w życie 

dyrektywy 2010/75/UE – plan 2016 – 2017 r. 
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PERSPEKTYWY ZMIAN – CELE OKREŚLONE W PROJEKCIE 

KPGO 2016 - wersja z 6 marca 2016 r. 

 osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 4 frakcji: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości 

minimum 50% ich masy do 2020 r. (cel dotychczasowy) , 

 do 2020 r. recyklingowi powinno być poddawane 50% odpadów komunalnych (!!!), 

zaś termicznemu przekształcaniu nie więcej niż 30% odpadów (uzyskanie w/w celu 

dot. 50% recyklingu nie ma najmniejszych szans realizacji z perspektywy istniejących 

i planowanych możliwości poddawania odpadów recyklingowi –  ponadto w żaden 

sposób nie wynika z pakietu „zero waste”) 

 do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych (cel 

nowy - wynika z pakietu „zero waste”), 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy 

tych odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. (cel 

dotychczasowy, praktycznie zastąpiony zakazem składowania 01.01.2016), 

 monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych 

wysortowywaną ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i 

nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 12);  

 zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 

świetle obowiązującego zakazu składowania określonych frakcji odpadów 

komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym 

odpadów o zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m., od 1 stycznia 

2016 r.  
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ZMIANY W SYSTEMIE POZWOLEŃ DOT. 

WYTWARZANIA/PRZETWARZANIA ODPADÓW 

 Do 23 stycznia 2016 r. można było prowadzić działalność w oparciu o zezwolenia na 
zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, 
wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed wprowadzeniem nowej UOO z 
14 grudnia 2012 r.  

 Zgodnie z przepisami dyrektywy IED, pozwolenia zintegrowane są wymagane od 1 
lipca 2015 r. m.in. dla przedstawionych poniżej rodzajów instalacji przetwarzających 
odpady: 

 Do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z 
wykorzystaniem m.in. obróbki biologicznej (ok. 18.250 Mg/rok); 

 do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności 
przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań: 

 obróbki biologicznej (27.375 Mg/rok), 

 obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania 
(18.750 Mg/rok) – m.in. instalacje do produkcji paliwa z odpadów, 

 Do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji o zdolności 
przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę (ok. 36.500 Mg/rok);  
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RIPOK – NOWA DEFINICJA 2015 

 Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład zagospodarowania 

odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z 

obszaru zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania 

najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, w tym wykorzystujący 

nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający:   

 1)  mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie 

ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do 

odzysku, lub 

 2)  przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz 

wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających 

uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po 

procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, 

spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub 

 3)  składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o 

pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości 

nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych. 
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JAKIE INSTALACJE MOGĄ ZOSTAĆ RIPOK  PO ZMIANIE UOO 

15.01.2015 r.  

 Obecna nowa definicja RIPOK, która obowiązuje od 6 lutego 2015 r. wskazuje, że RIPOK, poza 

dotychczasowym zakresem  mogą zostać również: 

 Instalacje tzw. innowacyjne przetwarzania odpadów komunalnych wskazane m.in. w raporcie 

Instytutu Sobieskiego  „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. 

Perspektywa 2030” jak np.: 

 Separacja hydromechaniczna ,  

 Autoklawowanie  -  mechaniczno-cieplna obróbka ze sterylizacją odpadów gdzie ze 

strumienia odpadów komunalnych „wydzielana jest sterylna frakcja organiczna oraz 

czyste frakcje organiczne nadające się do recyklingu”, 

 Inne nowe dostępne technologie, rozszerzone spektrum instalacji MBP np. wg projektu 

rozporządzenia MBP z  28 lipca 2015 r. (kwestia zmian parytetu ilościowego dla cz. 

mechanicznej i cz. biologicznej) 

 Obecna definicja pozwala m.in. nadać status RIPOK instalacjom produkcji paliwa z odpadów, 

dla których określone są wymagania NDT w dokumencie „Integrated  Polution Prevention and 

Control. Reference Document  on Best Available Techniques for the Waste Treatments 

Industries. EC - 2006.”  
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ZMIANY ILOŚCI I STRUKTURY ODPADÓW  PO 1 LIPCA 2013 r.  

 Spadek w roku 2013 i 2014 (lub niewielki wzrost) 

ilości odbieranych odpadów komunalnych wynikający 

ze sprawozdań dot. gospodarki odpadami 

komunalnymi i danych GUS, 

 Wzrost ilości odpadów komunalnych surowcowych  

zbieranych selektywnie przy znacznym wzroście 

zanieczyszczeń w tym strumieniu odpadów (przy 

rozliczeniach dot. recyklingu powinno się 

uwzględniać nie poziom selektywnej zbiórki 

odpadów, a ilość odpadów skierowanych do 

recyklingu), 

 Znaczny wzrost zawartości odpadów mineralnych 

(popiół) w strumieniu zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

 Wzrost ilości odbieranych odpadów zielonych w 

regionach gdzie stworzono możliwości 

zagospodarowania tego strumienia odpadów, 
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TECHNOLOGIE RIPOK – AKTUALNE UWARUNKOWANIA 

 Podstawowy cel budowy instalacji – wpisanie w wymagania dot. recyklingu 4 frakcji 

(papier, tworzywa, szkło, metale) do 2020 roku oraz ograniczenia składowania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji do poziomu 35% (w odniesieniu do ilości z 

roku 1995). 

 Problem – brak wiarygodnych danych dot. ilości odbieranych i przetwarzanych 

odpadów komunalnych, brak wiarygodnych wskaźników do prognozowania zmian 

odpadów – błędy w sprawozdaniach z WPGO  wynikające z niedostosowania baz 

danych – WSO - wojewódzkich systemów odpadowych do nowej sprawozdawczości – 

konieczność weryfikacji danych w ramach aktualizacji WPGO 2016 w oparciu o GUS i 

systemy dublujące WSO, pomiędzy którymi odnotowuje się znaczne różnice.  

 Zmiana ilości i jakości odpadów – zmiany w systemach zbierania odpadów: 

 Ilość – zmiana proporcji między odpadami surowcowymi w strumieniu odpadów 

zmieszanych i zbieranych selektywnie, pojawia się uzasadnienie dla prowadzenia 

zbiórki w systemach np. suche-resztkowe, mokre bio + frakcje selektywne, 

 Coraz powszechniejsze wprowadzanie selektywnej zbiórki popiołu, 

 Budzące wątpliwości zbieranie zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 

150106 i kierowanie ich zamiast do RIPOK do lokalnych instalacji sortowania o 

znikomych możliwościach technicznych dot. możliwości wysortowania 

wartościowych frakcji 
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PROBLEMY - MECHANICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW 

ZMIESZANYCH I POCHODZĄCYCH Z PRZETWARZANIA ODPADÓW 

ZMIESZANYCH  

Sortownie odpadów zmieszanych instalacje zastępcze i częsci mechaniczne instalacji 

MBP: 

 Przewymiarowane przepustowości - przykład dużej instalacji: w hali o wymiarach 20 

x 30 m (600 m2), sortuje się zgodnie z pozwoleniem 200 000Mg/rok, gdy obecnie 

nowoczesna zmechanizowana  sortownia o przepustowości ok. 70.000 Mg/rok 

wymaga hali 40 m x 100 m (ok. 4000 m2).  

 Możliwość wydzielania frakcji 19 12 09 w IZ,  

 Klasyfikacja -  mechaniczne przetwarzanie – pozwolenia wydawane przez starostę, 

  Instalacje produkcji paliw alternatywnych: 

 Przetwarzają znaczne ilości frakcji 191212 wysortowanej z odpadów komunalnych i 

nieprzeznaczonej do składowania, 

 Brak informacji jaka część odpadów została skierowana do składowania, 

 Czas magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku to 3 lata, 

 Gminy otrzymują info, że 100% odpadów zostało skierowanych do odzysku w 

systemie np. IZ sortownia + produkcja RDF 

 Proces trudny do monitorowania przez niewprawnych audytorów: procedury 

znaczącego zaniżania ilości odpadów (straty procesowe) i wykazywanie nadmiernych 

ilości odpadów mineralnych, 
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PROBLEMY - MECHANICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW ZMIESZANYCH 

 I POCHODZĄCYCH Z PRZETWARZANIA ODPADÓW ZMIESZANYCH  

 Klasyfikacja odpadów jako paliwa 19 12 10 w wielu sytuacjach obejmuje całą frakcję 
balastową z procesów mechanicznego przetwarzania. Powszechne jest obecnie 
wytwarzanie znacznych strumieni odpadów 19 12 12 jako „nieprzeznaczonych do 
składowania” oraz 19 12 10, których ostateczne zagospodarowanie nie jest znane, tym 
bardziej, że przepisy dopuszczają ich magazynowanie do 3 lat. 

 Problemy z identyfikacją postępowania z frakcja 191212 w skali WPGO: 

  Frakcja 191212 pochodząca z przetwarzania odpadów komunalnych to odpady 

wytwarzane w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów. Tego rodzaju 

odpad to zarówno frakcja nadsitowa jak i frakcja podsitowa pochodząca z 

sortowania odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady 191212 to jednak m.in. 

także frakcja 191212 pochodząca z produkcji paliwa z odpadów, gdzie równocześnie 

poważna część odpadów przetwarzanych, wprowadzanych do instalacji to również 

frakcja klasyfikowana jako odpady o kodzie 191212 (dublowanie ilości odpadów).  

 Brak możliwości zbilansowania frakcji 191212 w WSO – do bazy wprowadzane 

są wykazywane w sprawozdaniach zarówno odpady 191212 kierowane do cz. 

biologicznej instalacji MBP, kierowane do składowania po procesie MBP 

oraz wydzielane jako frakcja nadsitowa kierowane do przetwarzania.  

 W części instalacji zastępczych odpady pochodzące z przetwarzania odpadów 

komunalnych są ewidencjonowane poza kodem 191212 także jako odpady 191209 

lub 191210, w instalacjach MBP jako 191210.  
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PROBLEMY KOMPOSTOWNIE, STABILIZACJA TLENOWA   

 Przepustowości przekraczające możliwości techniczne instalacji np. pozwolenia dla 

instalacji - płyta kompostowania, powierzchnia 10 000 m2, Q=100 000 Mg/rok (!), 

pozwolenie dla instalacji kontener 30m3 szt. 1  – Q=30.000 Mg/rok (!),  

 Przetwarzanie odpadów, które nie powinny być dopuszczone do kompostowania np. 

frakcja 191212 nie przeznaczone do składowania kierowana do procesu R3, odpady 

stabilizowane 19 03 05, popioły, żużle, kierowane do procesu R3, 

 Proporcje przetwarzania: materiał wytwarzany w kompostowni (!?) frakcji 191212 w 

95% stanowi kompost nieodpowiadający wymaganiom 19 05 03 kierowany do 

rekultywacji, 

 Proces biologiczny - stabilizacji tlenowej wspomagany higienizacją wapnem w celu 

szybkiego osiągnięcia wymaganych parametrów AT4. 

 Poważny problem: Pozwolenia dla wielu instalacji nie będących RIPOK, 

przetwarzających odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych 

wydawane są przez starostę, który w większości przypadków nie posiada personelu 

pozwalającego na wszechstronną i merytoryczną ocenę wniosków,   

 Przy weryfikacji i ocenie procesu kompostowania wskazane porównanie  z 

wytycznymi dot. wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i MBP. 

Docelowo Konkluzje BAT. Link do wytycznych: 

https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_07/ffc492d741b261340b1e263cd1c05c85.pdf  

 

https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_07/ffc492d741b261340b1e263cd1c05c85.pdf
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MBP - BIOSUSZENIE 

 Duża popularność instalacji biologicznego suszenia (biosuszenia): od rozwiązań 
zaawansowanych technicznie jak system tunelowy proponowany dla regionu 
Olsztyna po rozwiązania uproszczone jak biosuszenie w kontenerach, rękawach 
foliowych . 

Atrakcyjność technologii biosuszenia (w oparciu o dotychczasowe przepisy):  

 brak wymagań w odniesieniu do paliwa,  

 krótki okres wymaganego przetwarzania w systemie zamkniętym (1 tydzień), 
odpowiednio większa (co najmniej 2x) przepustowość w porównaniu z instalacją 
stabilizacji tlenowej (przy tych samych  parametrach objętościowych instalacji),  

 możliwość magazynowania „produktu” do 3 lat,  

Problem podstawowy – jak znaleźć nie tylko w teorii ale w praktyce odbiorców dla paliwa 
z OKS po biosuszeniu 

Problem rękawy foliowe: budząca wiele wątpliwości technologicznych technologia 
produkcji kiszonek w rękawach foliowych, została zweryfikowana i certyfikowana w 
ramach pilotażowego programu weryfikacji technologii środowiskowych Unii 
Europejskiej (ETV UE) przez jednostkę weryfikującą działającą przy Instytucie 
Technologiczno-Przyrodniczym - Oddział w Poznaniu, prezentowana jest na stronach 
UE (JOINT RESEARCH CENTRE – Institut for Energy and Transport 
http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/bio-com-system) jako technologia rekomendowana do 
przetwarzania frakcji podsitowej (0-80 mm) zmieszanych odpadów komunalnych (w 
XXI wieku ?!). 

Info na stronie MŚ: http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/bio-com-system  
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http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/bio-com-system
http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/bio-com-system
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ZMIANY TECHNOLOGII – PROBLEMY WYMAGAJACE ROZWIĄZANIA 

 Wskazane jest rozważyć rozliczanie w sprawozdaniach rocznych jako paliwa z 

odpadów wyłącznie odpadów, które zostały skierowane do odzysku energetycznego i 

poddane temu odzyskowi oraz wprowadzenie obowiązku przekazywania w 

sprawozdaniu przez instalację przetwarzania odpadów komunalnych informacji, jaka 

część strumienia odpadów skierowanego do produkcji paliwa została wykorzystana 

jako paliwo, a jaka jest składowana. 

 Podobna uwaga odnosi się do paliwa 19 12 10 po procesie biosuszenia. Tylko 

potwierdzenie odzysku energetycznego powinno być podstawą klasyfikowania 

postępowania z ww. odpadami jako odzysk. 

 Dla odpadu 19 12 10 powinny zostać wprowadzone kryteria jakości. W chwili obecnej 

widoczny jest nadmiar paliw na rynku – jako paliwo uznawana jest często frakcja 

nadsitowa, bez przetwarzania, nieakceptowalna przez przemysł cementowy, której 

często nie udaje się uchronić przed pożarem.  

 Praktykowany obecnie kierunek zagospodarowania takiego „paliwa” to kierowanie do 

nielicznych instalacji ITPOK, magazynowanie, kierowanie do kolejnej instalacji 

produkcji paliwa lub innego przetwarzania odpadów, porzucanie, ew. samoistne 

suszenie, gdzie paliwo w trakcie magazynowania „traci” do 70% swojej masy 

wyjściowej. 
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EWOLUCJA TECHNOLOGII  PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŚWIETLE WYMAGAŃ PAKIETU „ZERO 

WASTE” 

 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych surowcowych zbieranych selektywnie  w 

różnych konfiguracjach uzależnionych od systemu przetwarzania odpadów, 

 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów zielonych i bioodpadów oraz budowa instalacji fermentacji i 

kompostowania selektywnie zbieranych odpadów (tylko produkty przetwarzania odpadów 

zbieranych selektywnie mają szansę utraty statusu odpadu), 

 Ewolucja instalacji MBP w kierunku  

 1) sortowania w części  mechanicznej procesu poza strumieniem odpadów komunalnych 

zmieszanych strumienia odpadów surowcowych – efektywny odzysk materiałowy,  

 2) sortowania w części mechanicznej frakcji do odzysku energetycznego definiowanej jako 

SRF o jakości określonej odpowiednimi normami dla paliw z odpadów, 

 3) przetwarzania w części biologicznej w odrębnym wariancie pracy odpadów zielonych i 

bioodpadów zbieranych selektywnie  

 Budowa instalacji dedykowanych do sortowania selektywnie zbieranych odpadów surowcowych, 

 Przy obowiązującym zakazie składowania 01.01.2016  potrzeba stworzenia  infrastruktury do 

przetwarzania paliw alternatywnych poza cementowniami (cementownie – wymagana wysoka 

jakość paliwa m.in. wartość opałowa > 20 MJ/kg, Q - do ok. 1,3 mln Mg/rok), w WPGO szereg 

zgłoszeń instalacji termicznego przekształcania paliwa RDF, 

 Budowa instalacji produkcji paliw z odpadów zarówno z odpadów pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych jak i strumienia odpadów z sektora gospodarczego, 
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INSTALACJE MBP - PRZEPISY 

 Przepisy, które utraciły ważność:  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 
2012, poz. 1052) + projekt z 28 lipca 2015, 

 Dostosowanie: Instalację istniejącą lub instalację, dla której przed dniem wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub 
której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu w 
terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia – do 9 
października 2015 r.  

 Ekspertyza MBP - III etap: 

 http://www3.gdos.gov.pl/Documents/GO/Ekspertyzy/Ekspertyza%20MBP_III%20etap_%2022-06-

2015%20+%20za%C5%82aczniki.pdf 
 Przepisy w przygotowaniu 

 Konkluzje BAT 

 Niezbędne wprowadzenie uregulowań prawnych obejmujących aspekty, których 
najprawdopodobniej nie obejmą wymagania konkluzji BAT:  

 

http://www3.gdos.gov.pl/Documents/GO/Ekspertyzy/Ekspertyza MBP_III etap_ 22-06-2015 + za%C5%82aczniki.pdf
http://www3.gdos.gov.pl/Documents/GO/Ekspertyzy/Ekspertyza MBP_III etap_ 22-06-2015 + za%C5%82aczniki.pdf
http://www3.gdos.gov.pl/Documents/GO/Ekspertyzy/Ekspertyza MBP_III etap_ 22-06-2015 + za%C5%82aczniki.pdf
http://www3.gdos.gov.pl/Documents/GO/Ekspertyzy/Ekspertyza MBP_III etap_ 22-06-2015 + za%C5%82aczniki.pdf
http://www3.gdos.gov.pl/Documents/GO/Ekspertyzy/Ekspertyza MBP_III etap_ 22-06-2015 + za%C5%82aczniki.pdf
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JAKICH WYMAGAŃ NIE OKREŚLAJĄ KONKLUZJE BAT: 

 Wymagania stawiane odpadom przetworzonym w procesie MBP – stopień 
ustabilizowania, parametry jakościowe stabilizatu  aby można było odpady uznać za 
„odpady nie ulegające biodegradacji”, wymagania odnośnie badań stabilizatu, 

 Klasyfikacja odpadów wytwarzanych w procesie MBP (kody odpadów), 

 Klasyfikacja procesów w obrębie MBP – odzysk – unieszkodliwianie odpadów, 

 Minimalny czas trwania procesów stabilizacji lub biologicznego suszenia,  

 

Uwaga: dla istniejących instalacji konkluzje BAT będą posiadały 4 letni okres 
dostosowawczy, co przy braku w/w przepisów krajowych może prowadzić do nasilenia 
nadużyć w sektorze przetwarzania odpadów komunalnych.  
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MECHANICZNO BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW 

(MBP) 

 Instalacje MBP  składają się z instalacji do mechanicznego sortowania odpadów 

pozostałych (resztkowych) oraz instalacji do biologicznej stabilizacji strumienia z 

wysoką zawartością odpadów ulegających biodegradacji (stabilizacja tlenowa lub 

fermentacja). 

 Podstawowe cele eksploatacji instalacji - UE: 

 - wydzielenie i stabilizacja OKB przed składowaniem  

   (lub odzysk po uzdatnianiu), 

 - wydzielenie odpadów przeznaczonych 

  do odzysku energii, 

 - sortowanie surowców ograniczone 

  do metali (bez sortowania ręcznego), 

 Instalacje MBP w Polsce – technologie „historycznie” ukierunkowane na maksymalny 

odzysk surowców wtórnych (tworzywa, papier, metale, szkło) przy znaczącym udziale 

sortowania ręcznego (w początkowym okresie). 

 Technologia - sortowanie odpadów zmieszanych (wydzielanie frakcji materiałowych i  

frakcji palnej,  + kompostowanie lub fermentacja, odzysk frakcji palnej,  
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EWOLUCJA SYSTEMÓW SORTOWANIA ODPADÓW  

 Automatyzacja systemów sortowania – separatory optoelektroniczne efektywność 
sortowania frakcji paliwowych i surowcowych > 80% strumienia wejściowego, 

 Kierunek – redukcja odpadów do składowania w procesach MBP < 40%, 

 Warunek – odzysk frakcji materiałowych i przeznaczonych do odzysku energetycznego do 30 
– 35%, redukcja masy w procesie biologicznym ok. 15% 

 Obecnie nowoczesne zautomatyzowane instalacje np. ZZO Janczyce, ZZO  Tczew, ZZO 
Elbląg, ZZO Nowogard, ZZO Tychy wydzielają ze strumienia zmieszanych odpadów 
komunalnych ok. 10%, a łącznie z surowcami wydzielanymi z odpadów zbieranych 
selektywnie uzyskują poziom odzysku materiałowego  15-18%. 
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BIOODPADY  DEFINICJE 

 Odpady ulegające biodegradacji – odpady, które ulegają rozkładowi  tlenowemu lub 

beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, 

 

 Bioodpady (uoo - Art. 3. ust. 1 pkt 1), to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i 

parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstwa domowych, gastronomii, zakładów 

zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z 

zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. (m.in. dla odpadów 

komunalnych rodzaje odpadów: 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 

02 01 odpady ulegające biodegradacji w podgrupie 20 02 – odpady z ogrodów i parków (w 

tym z cmentarzy), 

 

 Odpady zielone (uoo - Art. 3. ust. 1 pkt 12), to odpady komunalne stanowiące części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także 

targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów. Katalog odpadów – kod 20 

02 01 odpady ulegające biodegradacji w podgrupie 20 02 – odpady z ogrodów i parków (w 

tym z cmentarzy), 20 03 02 – odpady z targowisk, 
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WYMAGANIA PRAWNE – DLA RIPOK DO PRZETWARZANIA 

SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH 

BIOODPADÓW 

 Wytwarzanie z selektywnie zbieranych odpadów zielonych i 

innych bioodpadów: 

-  produktu o właściwościach nawozowych, 

- środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 

wymagania ustawy o nawozach i nawożeniu, lub 

- materiału dopuszczonego do odzysku w procesie R10, 

 Na poziomie Komisji Europejskiej – prowadzone są od 2007 r. 

prace zmierzające do określenia kryteriów utraty statusu odpadu 

dla kompostu i odpadów przefermentowanych. 

 Utrata statusu  odpadu tylko dla kompostu z odpadów 

zbieranych selektywnie  

 Propozycje kryteriów zostały przedstawione w raporcie – Raport 

Research Centre's Institute for Prospective Technological 

Studies (JRC-IPTS) – m.in. stopień dojrzałości kompostu, 

stopień stabilizacji kompostu, zawartość metali ciężkich, szkła 

(0,5%), partogenów, PAH 16 – wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych,  
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WYMAGANIA – KOMPOST Z SELEKTYWNIE ZBIERANYCH 

ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW 

Składnik Ustawa o 

nawozach i 

nawożeniu 

Rozporządzenie  

R 10 

Raport JRC-IPTS 

(utrata statusu 

odpadu) 

Cd 5 25 1,5 

Cr 100 800 100 

Cu 200 

Hg 2 25 1 

Ni 60 200 50 

Pb 140 800 120 

Zn 2500 600 

Wartości w mg/kg s.m. 
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KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE 

 Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, 

fermentacji i MBP, wg stanu prawnego na dzień 15.12.2008 r.  (dr 

inż. R. Szpadt, dr hab. inż. A. Jędrczak). 

 Link do wytycznych: 

https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_07/ffc492d741b261340b1e26

3cd1c05c85.pdf  

 Proces recyklingu organicznego R3 – cel – wytworzenie 

kompostu – produktu, 

 Zawartość substancji organicznej: 40% – 60% s.m., wilgotność:  

45 – 60%, C/N: ok. 25-35, C/P: ok. 100, ograniczenie zawartości 

metali ciężkich proporcjonalne do wymagań dla produktów: 

nawozów oraz śwur, odzysk w procesie R10, 

 Dobór proporcji składników z uwzględnieniem zmniejszenia 

masy substancji organicznej śr. o ok. 50% masy początkowej 

oraz 1,5 – 2 krotne zatężenie składników nierozkładalnych (w tym 

metali ciężkich), 

 BREF Waste Treatment Industries – Informacje dodatkowe 2005 

kompostowanie 

https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_07/ffc492d741b261340b1e263cd1c05c85.pdf
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_07/ffc492d741b261340b1e263cd1c05c85.pdf
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_07/ffc492d741b261340b1e263cd1c05c85.pdf
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BIOODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE – WYMAGANE WARUNKI 

KOMPOSTOWANIA 

 Proces 2-stopniowy, I stopień w reaktorze zamkniętym lub w 

zamkniętej hali, o czasie prowadzenia procesu min. 2 tygodnie 

(optymalnie 4 tygodnie), zalecany proces kompostowania 

dynamicznego lub quasi-dynamicznego, II stopień od 10 do 6 

tygodni, 

 Łączny czas kompostowania I + II = min. 8 tygodni, 

 Napowietrzanie wymuszone w I stopniu, z oczyszczaniem 

powietrza procesowego, otwarte pryzmy z mechanicznym 

przerzucaniem w II stopniu, 

 W przypadku kompostowania wyłącznie odpadów zielonych lub 

ogrodowych dopuszcza się kompostowanie jednostopniowe w 

otwartych pryzmach, bez wymuszonego napowietrzania, ale z 

mechanicznym przerzucaniem odpadów, 

czas trwania procesu min. 9 – 12 tygodni 

 Prowadzenie kompostowania z zabezpieczeniem środowiska 

gruntowo-wodnego przed kontaktem z powstającymi ściekami 

technologicznymi, 
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW ZIELONYCH PO 1 LIPCA 2013 r.  

 Selektywna zbiórka odpadów zielonych szczególnie 

w miastach i gminach sąsiadujących z obszarami 

miejskimi rozwija się dynamicznie i zdecydowania 

przekracza założenia z etapu szacowania kosztów 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi.   

 Istniejące instalacje posiadają zbyt małe moce 

przerobowe.  

 Bardzo duże zapotrzebowanie na budowę instalacji 

do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów.  

 Problem ze zrównoważeniem kosztów z opłatami, 

szczególnie przy włączeniu do systemu 

nieruchomości niezamieszkanych (K. Gruszecki – 

PK9/2013). 

  

 



29 29 

PRZYKŁAD: PARAMETRY KOMPOSTOWNI PRYZMOWEJ  

12.000 Mg/ROK 

 Ilość odpadów zielonych 12.000 Mg/rok, 

gęstość odpadów po rozdrobnieniu – 400 

kg/m3,  

 Zakładany czas kompostowania w pryzmach 

ok. 12 tygodni +, 3 cykle 

kompostowania/rok, 

 Parametry pryzmy: szerokość podstawy 5 

m, wysokość 2,5 m 

 Niezbędna powierzchnia placu 

kompostowania (kompostowanie 

intensywne, dojrzewanie, przesiewanie, 

magazynowanie) – ok. 1,2 ha (12.000 m2) 

 Koszt inwestycji - 3,2 mln zł: płyta 

kompostowania – nawierzchnia betonowa, 

drogi zakładowe, system odprowadzenia 

ścieków, doprowadzenie wody, zbiornik 

retencyjny, kontener administracyjny, 

oświetlenie,  
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KOMPOSTOWNIA OGAR W PEKELA – HOLANDIA 

30.000 Mg/rok – odpady organiczne i roślinne z gospodarstw 

domowych 
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KOMPOSTOWNIA OGAR W PEKELA – HOLANDIA 

30.000 Mg/rok – odpady organiczne i roślinne z 

gospodarstw domowych – pow. 115 x 85 = 0,98 ha 
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WARIANT INWESTYCYJNY: REALIZACJA KOMPOSTOWNI NA 

POWIERZCHNI ZAMKNIĘTEGO SKŁADOWISKA 

Wymagania: 

 1. Na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz 
składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
nie mogą być budowane budynki przez okres 
pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska, 
wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z 
wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem 
składowiska. 

  2. Okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia 
składowiska odpadów może być skrócony, jeżeli z 
ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej, 
dołączonej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na 
zamknięcie składowiska, wynika, że prowadzenie na 
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne prac, o których mowa w ust. 1, nie spowoduje 
zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. 

 

  3. Ekspertyza sanitarna, o której mowa w ust. 2, powinna 
być pozytywnie zaopiniowana przez państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 
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KOMPOSTOWANIE ODPADÓW - PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ 
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KOMPOSTOWANIE PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ 
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KOMPOSTOWANIE PRYZMOWE PRZYKŁADY DOBRYCH I 

ZŁYCH PRAKTYK 

TAK NIE 
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KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ZIELONYCH – NIEZBĘDNY 

NADZÓR I KONTROLA 

Nie jest prawdą, że kompostowanie 

pryzmowe nie powoduje 

powstawania ścieków 

technologicznych  
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KOMPOSTOWANIE - PODSUMOWANIE 

 W kontekście przechodzenia od procesu stabilizacji w cz. mechanicznej MBP do 

kompostowania korzystne są rozwiązania technologiczne pozwalające na stopniowe 

przechodzenie ze stabilizacji tlenowej frakcji bio wydzielonych z odpadów 

komunalnych zmieszanych do kompostowanie odpadów zielonych ew. bioodpadów. 

Dotyczy to szczególnie systemów tunelowych., komorowych 

 Zbieranie odpadów zielonych w workach – poważny problem eksploatacyjny – 

zalecane zbieranie w specjalistycznych pojemnikach 

Problemy i pytania: 

 Jedna instalacja regionalna czy sieć mniejszych lokalnych kompostowni, z krótkimi 

drogami transportu, 

 Instalacje zastępcze – kompostowanie odpadów zielonych – deklarowane i 

eksploatacyjne przepustowości zdecydowanie powyżej potencjalnych możliwości 

przerobowych,  

 „innowacyjne” czasy kompostowania – „standardowo 3 dni” 

 Kompostowanie 191212 w procesie R3 – w kompostowniach odpadów zielonych i 

innych bioodpadów, 

 Pod jakim kodem zbierać selektywnie odpady zielone i bioodpady roślinne 

(„kuchenne”) 
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FERMENTACJA SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADOW 

ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW  - Poznań 2015  

 ZZO Poznań 2015-2016 Biogazownia.  Pierwsza w kraju duża instalacja do 

fermentacji odpadów zielonych i innych bioodpadów. Q=30.000 Mg/rok 

biodpadów. 

 Inwestor – ZZO w Poznaniu sp. z o.o. Technologia fermentacji suchej w systemie 

garażowym - komorowym technologia EGGERSMANN. 

 odpady zielone zbierane selektywnie kierowane do procesu fermentacji 

suchej i kompostowania w ilości min. 12 000 Mg/ rok; 

 odpady biodegradowalne zbierane selektywnie kierowane do procesu 

fermentacji i kompostowania w ilości min. 12 000 Mg/rok; 

 odpadów zielone zbierane selektywnie kierowane bezpośrednio do procesu 

kompostowania w ilości min. 6 000 Mg/ rok; 

 Fermentacja sucha - przepustowość 7 komór – fermentacji suchej – 24 000 

Mg/rok, (12.000 Mg rok odpadów biodegradowalnych kuchennych + 12.000 

Mg/rok odpadów zielonych).  

 Stabilizacja tlenowa – 7 komór – tunele statyczne – 28.000 Mg/rok. Dojrzewania w 

pryzmach pod wiatą z mechanicznym przerzucaniem (przerzucarka). 
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SKŁADOWISKO BIOREAKTOR JAKO OPCJA TECHNOLOGICZNA  

 

 

ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI 

 

PRYZMY ENERGETYCZNE CZY SKŁADOWISKO BIOREAKTOR  

 

JAKO OPCJA TECHNOLOGICZNA  
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WYKORZYSTANIE BIOGAZU ZE SKŁADOWISK - SKŁADOWISKO 

BIOREAKTOR – PRYZMY ENERGETYCZNE 

 Pryzmy energetyczne – technologia wprowadzona w Polsce przez SWECO- lata 90-te, 

 Zakładany okres eksploatacji pryzm 5 lat, po czym przewidywano tzw. rozbieranie 
pryzmy i „odzyskiwanie szerokiego spektrum niezwykle cennych surowców”,   

 Deklarowana możliwość ciągłego wykorzystywania lokalizacji – terenu pryzm 
energetycznych – rozwiązanie wydawało się bardzo atrakcyjne w porównaniu z 
tradycyjnym składowiskiem  

 Doświadczenia krajowe: Braniewo, Elbląg, Grudziądz, Bydgoszcz, Słupsk, Włocławek, 
Rypin, Zgierz – do dnia dzisiejszego na żadnej instalacji nie doprowadzono do 
„rozebrania pryzm”, ilość biogazu na niższym niż zakładano poziomie, 

 Poważniejsze były korzyści (nietechnologiczne) w przypadku uzyskania decyzji 
kwalifikujących przetwarzanie w pryzmie jako proces D8 – uniknięcie opłat za 
składowanie odpadów.  

 

Odpady w warunkach podciśnienia

System rur

Warunki beztlenowe Pokrycie z materiału o 

niskiej przepuszczalności

Poziom 

obwałowań

System drenażu

gromadzenie i  ponowne 

wprowadzanie wód 

odciekowych

odbiór  gazu

Uszczelnienie dna
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PRYZMY ENERGETYCZNE – PRZYKŁAD INSTALACJI ZLOKALIZOWANEJ 

NA POWIERZCHNI SKŁADOWISKA (WYKORZYSTANIE USZCZELNIENIA 

SKŁADOWISKA) 
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PRYZMY ENERGETYCZNE – PRZYKŁAD INSTALACJI ZLOKALIZOWANEJ 

NA POWIERZCHNI SKŁADOWISKA 
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PRYZMY ENERGETYCZNE – PRZYKŁAD INSTALACJI ZLOKALIZOWANEJ 

NA POWIERZCHNI SKŁADOWISKA 
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PRYZMY ENERGETYCZNE – PRZYKŁAD INSTALACJI ZLOKALIZOWANEJ 

NA POWIERZCHNI SKŁADOWISKA 
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SKŁADOWISKO BIOREAKTOR – PRZYKŁAD HOLANDIA  

 Składowisko bioreaktor – Holandia, WIJSTER 

 Okres eksploatacji 2001 – 2006 

 25 000 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i 

podobnych przemysłowych, 

 System odgazowania (pionowe studnie, dreny 

poziome, podwójny, dwupoziomowy system 

recyrkulacji odcieków, system podczyszczania 

odcieków) 

 

 
 Osiągnięty stopień stabilizacji odpadów organicznych 70-90% (po 5 latach), 

 Nieosiągnięte parametry stabilizacji dla tzw. składowiska zrównoważonego – oczekiwano 

osiągnięcia parametrów zbliżonych do składowiska odpadów obojętnych (przekroczenia 

DOC, NKj, chlorki, metale ciężkie: As, Cr, Ni.) 

 Konieczność wprowadzenia podczyszczania recyrkulowanych odcieków wprowadzanych do 

złoża dla uniknięcia koncentracji zanieczyszczeń 

 Szczegółowe badania wykazały powstawanie stref stagnacji, gdzie przemiany były znacząco 

spowolnione z powodu zaburzeń w recyrkulacji i infiltracji odcieków – powstawanie kanałów 

szybkiego przepływu odcieków.   
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SKŁADOWISKO BIOREAKTOR – PRZYKŁAD HOLANDIA  
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SKŁADOWISKO BIOREAKTOR – PRZYKŁAD HOLANDIA  
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SKŁADOWISKO BIOREAKTOR JAKO OPCJA TECHNOLOGICZNA  

 Szereg poważnych projektów badawczych w skali technicznej w UE (Szwecja, 
Holandia), także USA, Australia, Norwegia.  

 Norwegia – Lindum interesujące rezultaty w odniesieniu do przetwarzania w 
pryzmach odpadów organicznych zebranych selektywnie (ok. 5000 Mg/pryzmę), 
co stwarza realne możliwości uzyskania po procesie materiału możliwego do 
wykorzystania, dobre efekty produkcji biogazu, 

 Doświadczenia krajowe: Braniewo, Elbląg, Grudziądz, Bydgoszcz, Słupsk, 
Włocławek, Rypin, Zgierz – nie odnotowano dotychczas „rozbierania” pryzm, 
niższa niż oczekiwano produkcja biogazu – odpady długi czas zalegają w 
pryzmie bez przykrycia i podlegają procesom tlenowym, 

 Podstawowe pytanie D5 czy D8 ?, sugestie krajowe  klasyfikacji jako D8, przy 
założeniu rozebrania pryzm (pytanie kiedy i w jakim zakresie), D5 przy 
składowaniu, 

 Decyzja Rady  20003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów i 
procedur przyjęcia odpadów na składowiska, dopuszcza w krajach 
członkowskich UE eksploatację składowisk odpadów organicznych oznaczonych 
jako B2 - jednoznacznie wskazuje na kwalifikację procesu jako D5 – 
unieszkodliwianie przez składowanie (z niewątpliwą korzyścią w znacząco 
szybszej stabilizacji składowiska i uzyskaniu wymiernych korzyści finansowych 
ze zwiększonej produkcji biogazu). 
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DECYZJA RADY Z DNIA 19 GRUDNIA 2002 R. USTANAWIAJĄCA 

KRYTERIA I PROCEDURY PRZYJĘCIA ODPADÓW NA SKŁADOWISKA 

(2003/33/WE)  

 Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia 
odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE 
(2003/33/WE), 

 Dodatek B stanowi załącznik informacyjny dający przegląd ogólny opcji składowania 
dostępnych w ramach dyrektywy oraz przykłady możliwych podkategorii składowisk 
odpadów innych niż niebezpieczne. 

 Państwa Członkowskie mogą określić podkategorie składowisk odpadów innych niż 
niebezpieczne, zgodnie z ich krajową strategią zarządzania odpadami pod warunkiem, że 
dotrzymane będą wymagania dyrektywy w sprawie składowania odpadów. Trzy główne 
podkategorie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne: składowisko odpadów 
nieorganicznych z niską zawartością składników organicznych / biodegradowalnych (B1), 
składowisko odpadów organicznych (B2) oraz składowisko odpadów mieszanych innych niż 
niebezpieczne ze znaczną zawartością składników zarówno, 
organicznych / biodegradowalnych i nieorganicznych (B3). 

 B2 - Składowisko odpadów organicznych (innych niż niebezpieczne). Podkategoria  głównie 
dla odpadów organicznych. Może być dzielona na składowiska bioreaktywne i składowiska 
dla obrobionych odpadów organicznych. Mogą obowiązywać kryteria specjalne.  

 Komentarz: W przepisach krajowych transponujących decyzję 2003/33/WE nie wskazano 
opcji dopuszczających składowiska odpadów biodegradowalnych.  
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PODSUMOWANIE: SKŁADOWISKO BIOREAKTOR – PRYZMY 

ENERGETYCZNE 

 Wnioski Decyzja 2003/33/WE; 

– Państwa członkowskie mogą wprowadzić typ składowisk, na których nie ogranicza 
się składowania odpadów ulegających biodegradacji – składowisko bioreaktor. 

– Składowisko bioreaktor jest jedną z podkategorii składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne. Proces przetwarzania odpadów powinien być 
klasyfikowany jako unieszkodliwianie D5. 

 Dotychczasowe przepisy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

– Pryzmy energetyczne trudno klasyfikować  jako część biologiczną instalacji MBP 
aczkolwiek obecnie funkcjonuje lub jest wprowadzanych do eksploatacji kilka takich 
instalacji określanych jako OBB – okresowe bioreaktory beztlenowe:  ich rozwiązania 
odbiegają od  wymagań projektu konkluzji BAT w zakresie fermentacji odpadów, 
perspektywy stabilizacji wydają się być niepewne i odległe. 

– Pryzmy energetyczne działające jako składowisko bioreaktor nie mogą funkcjonować 
jako składowisko regionalne – nie są przeznaczone do unieszkodliwiania odpadów 
po MBP, 

– Zalety (???): Budowa instalacji pryzm energetycznych jako części biologicznej 
instalacji  MBP pozwala: lokalizować instalację w miejscach niedopuszczalnych dla 
lokalizacji składowisk, uniknąć budowy bariery geologicznej, uniknąć monitoringu, 
uniknąć opłat za składowanie odpadów klasyfikując proces jako R3 lub D8, wydłużyć 
do 7-10 lat proces przetwarzania. 
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PROBLEMY   - BARIERA GEOLOGICZNA DLA SKŁADOWISKA 

ODPADÓW 

 

 

ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI 

 

BARIERA GEOLOGICZNA DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW 

 

 

ODMIENNE INTERPRETACJE WYMAGAŃ PRZEPISÓW KRAJOWYCH  

 

I DYREKTYWY W SPRAWIE SKŁADOWANIA ODPADÓW 1999/31 WE 
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BARIERA GEOLOGICZNA – KWESTIE ZGODNOŚCI § 4 

ROZPORZĄDZENIA Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 1999/31 WE 

 Rozporządzenie - 5. W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia 

warunków określonych w ust. 2-4, stosuje się sztucznie wykonaną barierę geologiczną 

o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającą przepuszczalność nie większą niż 

określona w ust. 2, którą wykonuje się w taki sposób, by procesy osiadania na 

składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia. 

 Rozbieżność zapisów rozporządzenia MŚ i dyrektywy 1999/31 

 Dyrektywa - Podłoże i obrzeża składowiska odpadów składają się z warstwy mineralnej, 

która spełnia wymogi przepuszczalności i miąższości, co w przypadku ochrony gleby, wód 

gruntowych i powierzchniowych daje efekt  łączny równy przynajmniej efektowi 

następujących wymagań: - składowisko odpadów nie stanowiących zagrożenia dla 

środowiska (innych niż niebezpieczne) : K ≤ 1,0 x 10-9 m/s; miąższość ≥ 1 m, 

 Jeśli bariera geologiczna nie spełnia w sposób naturalny powyższych warunków, może 

zostać uzupełniona sztucznie i wzmocniona innymi sposobami, które zapewniają 

równoważną ochronę. Sztucznie stworzona bariera geologiczna nie powinna być cieńsza 

niż 0,5 metra.   
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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ D/S POZWOLEŃ 

ZINTEGROWANYCH  - KWESTIE DOT. SKŁADOWISK ODPADÓW 

25.05.2013 R. 

12. Jednym z ostatnich poruszanych problemów była kwestia interpretacji 

przepisów rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie składowisk odpadów w zakresie posiadania przez składowiska 

naturalnej i sztucznej bariery geologicznej. 

  W toku dyskusji stwierdzono, że przepis § 4 rozporządzenia nie dopuszcza 

możliwości wykonania sztucznej bariery geologicznej na terenie, który w 

żadnym miejscu nie spełnia jednocześnie wymagań dotyczących 

miąższości i przepuszczalności określonych dla naturalnej bariery 

geologicznej (np. na utworach piaszczystych), tj., że nie można zastąpić 

naturalnej bariery geologicznej barierą sztuczną.  

 Sztuczną barierę można zastosować jedynie w przypadku, gdy naturalna 

bariera posiada ubytki/nieciągłości. 

 Informacja, że planowana jest zmiana rozporządzenia doprecyzowująca 

kontrowersyjny przepis. 
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BARIERA GEOLOGICZNA – WYMAGANIA  HOLANDIA 

 

 W Holandii z uwagi na położenie kraju i budowę geologiczną istnieją jedynie 

niewielkie obszary, na których istnieje bariera geologiczna spełniająca wymagania 

dyrektywy 1999/31 WE, 

 Przepisy holenderskie dotyczące ochrony środowiska gruntowo-wodnego pochodzą 

z roku 1993 i w oparciu o nie powstawały m.in. wymagania dyrektywy w sprawie 

składowisk. Podstawowy wymóg – wykonanie i uzgodnienie raportu o oddziaływaniu 

na środowisko z oceną ryzyka proponowanych rozwiązań.  

 Zasady budowy składowisk (zgodnie z wymaganiami dyrektywy 1999/31 WE): 

 powszechne stosowanie sztucznej bariery geologicznej, 

 lokalizacja dna składowiska min. 0,7 m powyżej najwyższego poziomu wód 

podziemnych, 

 minimalne wymagania dot. konstrukcji uszczelnienia: warstwa mineralna na (np. 

mieszanina bentonitu z gruntem mineralnym), geomembrana PEHD 2,0 mm, 

warstwa drenażowa 0,5 m,  

 maksymalna dopuszczalna przepuszczalność wykonanej sztucznie bariery 

geologicznej  – poniżej 20 mm/rok, przy stałej wysokości 0.8 m słupa wody ponad 

barierą geologiczną,  

 Możliwe są zastosowania materiałów o równoważnych lub korzystniejszych 

parametrach zabezpieczających – obecnie najczęściej stosowane rozwiązanie to 

TRISOPLAST  -  mieszanina bentonitu, żywic polimerowych, materiałów mineralnych 
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BARIERA GEOLOGICZNA – WYMAGANIA  Anglia, Walia 

 Environmental Permitting Guidance. The Landfill Directive. For the Environmental 

Permitting (England and Wales). Regulations 2010. Updated March 2010. Version 3.1.  

www.defra.gov.uk – pełna zgodność z wymaganiami LFD 1999/31 WE 

  Podjęcie decyzji dotyczącej lokalizacji i budowy składowiska musi wynikać z oceny 

oddziaływania na środowisko uzgadnianej z Agencją Ochrony Środowiska. 

 Dyrektywa w sprawie składowania odpadów 1999/31 WE oraz Environmental 

Permitting Guidance (Wytyczne do wydawania pozwoleń na budowę składowisk 

odpadów) są podstawowymi dokumentami w procedurach uzgodnień lokalizacji 

składowisk, 

 Bariera geologiczna jest wymagana dla wszystkich rodzajów składowisk odpadów, 

 Bariera geologiczna może być zarówno naturalna, sztuczna oraz kombinacją 

naturalnej i sztucznej bariery geologicznej. 

 Tam gdzie naturalna budowa geologiczna nie zapewnia wystarczającego 

zabezpieczenia stosuje się sztuczne wzmocnienie naturalnego zabezpieczenia. 

 Przy przedstawieniu uzasadnionych argumentów związanych z oddziaływaniem na 

środowisko i pozytywnym uzgodnieniu przez Agencję Ochrony Środowiska 

dopuszczalne są mniej rygorystyczne wymagania niż określone w dyrektywie w 

sprawie składowania odpadów 

http://www.defra.gov.uk/
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BARIERA GEOLOGICZNA –ZGODNOŚCI § 4 ROZP. SKŁADOWISKA  Z 

WYMAGANIAMI DYREKTYWY 1999/31 WE - KOMENTARZ 

 Wymagania określone w rozporządzeniu  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów w odniesieniu do stosowania bariery geologicznej nie są tożsame z wymaganiami 

dot. bariery geologicznej określonymi w dyrektywie 1999/31 WE w sprawie składowania 

odpadów.  

 Dyrektywa stwierdza, że  „Jeśli bariera geologiczna nie spełnia w sposób naturalny 

powyższych warunków, może zostać uzupełniona sztucznie i wzmocniona innymi 

sposobami, które zapewniają równoważną ochronę.”  Dyrektywa nie wymaga, aby 

lokalizacja planowanego składowiska posiadała  bezwzględnie  „chociaż punktowo” 

naturalną barierę geologiczną o wymaganych parametrach k ≤1,0 × 10-9 m/s.  

 Dyrektywa i przedstawione interpretacje jej wymagań stosowane m.in. w Holandii, Anglii i 

Walii (DEFRA) dopuszczają uzupełnienie istniejącej bariery geologicznej, która nie spełnia 

wymagań, za pomocą sztucznej bariery geologicznej lub budowę sztucznej bariery 

sztucznej w planowanych lokalizacjach gdzie bariera geologiczna praktycznie nie 

występuje, a analiza ryzyka oceniająca m.in. możliwość zanieczyszczenia wód 

podziemnych dopuszcza możliwość lokalizacji składowiska. 

 Przedstawiona powyżej interpretacja wymagań dyrektywy jest zgodne z dotychczasowym 

podejściem do uzgodnień lokalizacji planowanych składowisk w kraju stosowanym przez 

większość RDOŚ i Urzędów Marszałkowskich. W odniesieniu do planowanych zmian 

rozporządzenia warto rozważyć czy nie byłoby zasadniej  przeredagować rozporządzenie w 

kierunku jego zgodności z wymaganiami dyrektywy niż zaostrzać jego wymagania. 
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BARIERA GEOLOGICZNA – KWESTIE ZGODNOŚCI § 4 

ROZPORZĄDZENIA Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 1999/31 WE 

 Brak („chociaż punktowo istniejącej”) naturalnej bariery geologicznej eliminuje 

możliwość lokalizacji składowiska, co w odniesieniu do aspektów hydrogeologicznych 

budzi poważne wątpliwości i może wskazywać, że przedstawiane interpretacje 

wymagań rozporządzenia nie  były konsultowane ze specjalistami - 

geologami/hydrogeologami. 

 Komentarz doświadczonego geologa  - brak  uzasadnienia dla proponowanych 

interpretacji w dobie, gdzie działania geotechniczne są w stanie wytworzyć barierę dla 

migracji zanieczyszczeń o wielokrotnie lepszej jakości niż naturalna  bariera 

geologiczna i  w sytuacji, gdy bez problemów można zastosować natychmiastowy 

monitoring elektroniczny zanieczyszczeń”… 

 W praktyce budowy składowisk wykonanie bariery geologicznej często odbiega od 

standardów poprawnego wykonania i weryfikacji parametrów bariery geologicznej, 

czego jednak nie rozwiążą nadmiernie rygorystyczne przepisy – lecz np. zapewnienie 

dozoru geotechnika/geologa przy realizacji bariery geologicznej… 

 W przyszłości przy analizie zmian rozporządzenia wskazane jest odniesienie wymagań 

rozporządzenia do aspektów składowania odpadów i składowisk gdzie składowane są 

odpady ustabilizowane. 
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