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Prawo krajowe (w tym ustawa o odpadach

wraz z rozporządzeniami wykonawczymi)

transponując zapisy dyrektyw Wspólnoty

Europejskiej stawia coraz ostrzejsze

wymagania w stosunku do unieszkodliwiania

odpadów poprzez ich składowanie.

Zgodne jest to z hierarchią postępowania z

odpadami i ma się przyczynić do

minimalizacji ilości składowanych odpadów.



Wymagania techniczno-technologiczne 

stawiane składowiskom odpadów

Wymagania UE

Problematyka składowania odpadów regulowana
jest w UE przepisami tzw. „dyrektywy ramowej”,
znowelizowanej w 2008 r. oraz dyrektywy
1999/31/WE w sprawie składowania odpadów.



Najlepsza dostępna technika 

dla składowisk odpadów 

Przy określaniu najlepszej dostępnej techniki (BAT)

dla składowisk odpadów należy uwzględniać zapisy dot.

wymagań techniczno-technologicznych stawianych

składowaniu przez obowiązujące prawo krajowe.

Europejskie Biuro IPPC w Sewilli nie przewiduje

opracowania BREF-u (dokumentu referencyjnego BAT)

dla składowisk odpadów (przyjmuje się, że niezbędne

wymagania określa dyrektywa 1999/31/WE w sprawie

składowania odpadów).



W sierpniu 2006 r. został ogłoszony „Dokument

referencyjny BAT dla przemysłu przetwarzania

odpadów” dokument obejmuje m. in. sortowanie i

mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów.

Obowiązującym dokumentem jest również 

„Dokument referencyjny BAT dla termicznego 

przekształcania odpadów” określający BAT dla 

technologii termicznego przekształcania. 



Najważniejsze zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o

odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

dotyczące składowania odpadów zawarte są w rozdziale

7 (Składowanie i magazynowanie odpadów).

Kolejnym bardzo istotnym dokumentem określającym

wymagania stawiane składowiskom odpadów jest

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca

2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań

dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i

zamknięcia, jakim powinny odpowiadać

poszczególne typy składowisk odpadów

(Dz. U. Nr 61, poz. 549)

Wymagania krajowe



Należy podkreślić, że przedmiotowe

rozporządzenie zostało zmienione (bardzo

istotne z punktu techniczno-

technologicznego zmiany wymagań)

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia

29 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie

w sprawie szczegółowych wymagań

dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i

zamknięcia, jakim powinny odpowiadać

poszczególne typy składowisk odpadów

(Dz. U. Nr 39, poz. 320).



Z kolei rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu
oraz warunków prowadzenia monitorowania
składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220 poz. 1858) określa
wymagania dotyczące monitoringu składowisk
odpadów.

Kolejnymi istotnymi do uwzględnienia, zarówno na etapie
projektowania jak i eksploatacji składowiska, są:

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
30 października 2002 r. w sprawie rodzajów
odpadów, które mogą być składowane w sposób
nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) oraz

• rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz
procedur dopuszczania odpadów do składowania
na składowisku odpadów danego typu
(Dz. U. Nr 186, poz. 1553 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 264).



Zgodnie z zapisami rozporządzenia MGiP

składowanie odpadów komunalnych 

(grupa 20) jak również wybranych 

odpadów z grupy 19, jest możliwe po 

spełnieniu wymagań określonych w z 

załączniku 4, 

a od dnia 1 stycznia 2013 r. dodatkowych 

wymagań określonych w z załączniku 4a.



Załącznik 4 

Kryteria dopuszczania odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów 

komunalnych, do składowania na składowisku 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych.



Załącznik 4a



Spełnienie wymagań określonych w załączniku 4a

nie jest możliwe w przypadku zmieszanych

odpadów komunalnych (w tym również wybranych

odpadów z instalacji i urządzeń służących

zagospodarowaniu odpadów i z oczyszczalni ścieków).

Wymagania stawiane w załączniku 4a do

rozporządzenia mogą być spełnione jedynie po

termicznym przekształceniu odpadów.

Oznacza to, że po 1.01.2013 r. składowanie

zmieszanego strumienia odpadów komunalnych

będzie niemożliwe.



Przed składowaniem odpady będą musiały

być poddane procesom mechanicznym,

biologicznym i termicznym.

Wprowadzony w rozporządzeniu ostateczny termin

1 stycznia 2013 r. dla osiągnięcia określonych

załączniku 4a parametrów (w tym ciepła spalania

odpadów) powinien przyczynić się (????)

do powstania nowych technologii (alternatywnych do

składowania) oraz nowych podmiotów zajmujących

się zagospodarowaniem odpadów.



Wprowadzone wymagania są spójne

z zapisami decyzji Rady 2003/33/WE z dnia

19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria

i procedury przyjęcia odpadów na

składowiska na podstawie art. 16

i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE w

sprawie składowania odpadów.

Choć, co należy podkreślić, wymagania

określone w załączniku 4a, są

wymaganiami krajowymi i nie wynikają

bezpośrednio z zapisów decyzji Rady



Nowoczesne regionalne 

składowisko odpadów 

komunalnych (ZUO) 

Układ funkcjonalny – moduły technologiczne:

 moduł do wstępnej obróbki i magazynowania
wysegregowanych odpadów w tym linie
technologiczne do sortowania odpadów (zarówno
zebranych selektywnie jak i linie do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych -
MBP),

 moduł do demontażu odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy
odpadów budowlanych,



 moduł do prowadzenia kompostowania
wysegregowanej biomasy (np. metodą pryzmową,
systemem kontenerowym czy tunelowym),

 moduł do magazynowania wysegregowanych ze
strumienia odpadów komunalnych odpadów
niebezpiecznych,

 bezpieczne (spełniające obowiązujące wymagania
techniczno-technologiczne, eksploatacyjne i dotyczące
monitoringu) składowisko odpadów.



W ramach tworzonych regionalnych

(wojewódzkich, powiatowych?) i gminnych?

planów gospodarki odpadami należy w

sposób racjonalny dostosowywać/wyposażać

zarówno eksploatowane jak i planowane

obiekty tak aby pełniły one funkcję Zakładów

Unieszkodliwiania Odpadów, a nie były tylko

składowiskami odpadów.



To właśnie działania ponadregionalne

np. prowadzone przez Celowe Związki Gmin

mogą przyczynić się do zmiany systemów

gospodarki odpadami komunalnymi na

systemy zintegrowane, w których składowiska

są ważnymi, choć nie jedynymi, obiektami

technologicznymi unieszkodliwiania odpadów.



Ogólna koncepcja technologiczna :

Technologiczny schemat funkcjonowania składowiska 
(ZUO) powinien obejmować następujące czynności:

 wjazd i kontrolę pojazdów dowożących odpady, 

 rozładunek selektywnie gromadzonych odpadów i ich 
dalsze zagospodarowanie (obróbka na sortowni tzw. 
doczyszczanie, przygotowanie do transportu oraz 
przekazanie do odbiorców w celu odzysku w tym 
recyklingu),

 rozładunek wysegregowanych odpadów 
zakwalifikowanych jako odpady niebezpieczne w module 
technologicznym przeznaczonym do ich magazynowania 
i ich dalsze zagospodarowanie,



 rozładunek i kompostowanie biomasy oraz 

zagospodarowanie kompostu,

 demontaż odpadów wielkogabarytowych, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy obróbka 

odpadów budowlanych,

 obróbka odpadów niesegregowanych (pozostałych 

odpadów komunalnych) na sortowniach czy instalacjach 

MBP,

 bezpieczne składowanie nieużytecznej pozostałości 

odpadów.



Budowa i eksploatacja obiektów 

wspomagających działanie składowisk 

odpadów, pozwalających na ograniczenie 

ilości składowanych odpadów poprzez 

poddawanie ich odzyskowi (w tym 

recyklingowi i recyklingowi organicznemu), 

powinna być działaniem priorytetowym 

zarówno z punktu widzenia ochrony 

środowiska jak i ze względów 

ekonomicznych.



Wprowadzone w 2008 r. 

i planowane na kolejne lata (2011-12) 

zmiany opłat za korzystanie ze środowiska 

(składowanie odpadów) powinny wpłynąć 

na powszechniejsze stosowanie instalacji 

wspomagających działanie składowisk 

!!!???!!!



Zintegrowany system gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

Unikanie powstawania, 

Recyklig,

Kompostowanie (metody biotechnologiczne),

Termiczne przekształcanie (spalanie),

Składowanie na składowisku.



Unikanie powstawania - technologie 

bezodpadowe, opakowania wielokrotnego użytku, 

Recyklig. Segregacja odpadów i wydzielanie ze 

strumienia surowców wtórnych. Problemy -

niestabilny rynek, trudności z przerobem, konieczność 

zmiany sposobu myślenia (nie zapłacimy za 

składowanie, oszczędzimy surowce naturalne i energię 

etc.), :

 Selektywna zbiórka – efektywność, problemy,

 Sortownie (przedmiotowe - ręczne, mechaniczne) –

efektywność, problemy



Kompostowanie - ma na celu przetworzeniu 

odpadów na materiał użytkowy (nawóz 

organiczny), unieszkodliwiony pod względem 

sanitarnym oraz redukcję masy odpadów 

kierowanych na składowisko (do około 40 - 50 % 

pierwotnej masy). 

 Odpowiednio „urządzone” i eksploatowane 

kompostownie nie powodują szkodliwego 

oddziaływania na środowisko. 



W praktyce stosuje się dwa zasadniczo różne systemy
obróbki biologicznej odpadów:

· rozkład tlenowy (kompostowanie),

· rozkład beztlenowy (fermentacja).

W obu przypadkach produktem procesu jest nawóz
organiczny (w przypadku fermentacji produkowany jest
dodatkowo biogaz).

Możliwość zbytu tego nawozu (warunkująca celowość
zastosowanej metody unieszkodliwiania) bezpośrednio
uzależniona jest od jego jakości (właściwości
nawozowe, zawartość metali ciężkich itp.).

Z uwagi na możliwość pogorszenia jakości kompostu
coraz częściej obserwuje się próby separacji „u źródła” i
kompostowanie lub fermentację wyselekcjonowanej ze
strumienia odpadów substancji organicznej.



 Ograniczenie możliwości stosowania

składowania jako metody unieszkodliwiania

odpadów ulegających biodegradacji

spowodowało wzrost zainteresowania

biologicznym przetwarzaniem odpadów.

Unijne prawodawstwo, a szczególnie kolejne

projekty dyrektywy o bioodpadach wywołały

dyskusje na temat zastosowania

kompostowania i fermentacji beztlenowej jako

metod recyklingu i unieszkodliwiania odpadów.



Zgodnie z projektem dyrektywy wykorzystanie
procesu kompostowania w gospodarce
odpadami można podzielić na:

 kompostowanie i

 mechaniczno-biologiczne przetwarzanie
odpadów w warunkach tlenowych.

Kryterium tego podziału stanowi rodzaj
kompostowanych odpadów :

 Kompostowanie - oznacza autotermiczny i
termofilowy rozkład biologiczny selektywnie
zebranych bioodpadów, w obecności tlenu i w
kontrolowanych warunkach, przez mikro- i
makroorganizmy w celu produkcji kompostu.



 Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie

odpadów - oznacza przetwarzanie

„pozostałych” odpadów komunalnych,

niesortowalnych lub każdych innych

bioodpadów nieodpowiednich do

kompostowania albo beztlenowego rozkładu

w celu stabilizacji i zmniejszenia ich objętości.



Kompostowanie
Podstawowe informacje technologiczne

 Kompostowanie odpadów – jest to metoda

oparta na naturalnych reakcjach

biochemicznych przebiegających w glebie

(mineralizacja, humifikacja),

zintensyfikowanych w sztucznie wytworzonych

optymalnych warunkach, zapewniających

możliwość sterowania tymi procesami.

Kompostowanie odbywa się przy udziale

licznych grup mikroorganizmów.

Jest to głównie proces tlenowy.



Kompostowanie jest procesem biotermicznym,

który zachodzi w dwóch fazach:

 Faza I – kompostowanie termofilowe

nazywane też kompostowaniem intensywnym

lub fazą wysoko temperaturową,

 Faza II – kompostowanie mezofilowe

nazywane również dojrzewaniem.



Systemy kompostowania

Systemy kompostowania mogą być
klasyfikowane na podstawie różnych
kryteriów.

Np. w przypadku systemów kompostowania
selektywnie gromadzonych odpadów
organicznych:

kompostowanie w warunkach naturalnych w
pryzmach na otwartym powietrzu, poprzedzone
wstępną obróbką odpadów;

kompostowanie w warunkach sztucznych ze
wstępną obróbką w komorach lub na płytach.



Technologicznie kompostowanie odpadów

można podzielić na następujące etapy:

 dowóz odpadów,

 obróbka wstępna,

 kompostowanie (właściwy proces

kompostowania),

 obróbka końcowa (z ewentualnym dalszym

uszlachetnianiem kompostu).



Kompostowanie pozwala na

unieszkodliwienie odpadów pod

względem sanitarnym, a główny

produkt procesu – kompost, może (i

powinien) być wykorzystany jako

nawóz organiczny w agrotechnice

i/lub przy rekultywacji/użyźnianiu

terenów.



Do podstawowych zalet metody
kompostowania należy zaliczyć:

możliwość recyrkulacji znaczących ilości
odpadów ulegających biodegradacji,

unieszkodliwienie odpadów pod względem
sanitarno-epidemiologicznym,

zmniejszenie ilości odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych na składowiska,

dostępność (techniczna i ekonomiczna) oraz
stosunkowo łatwa w eksploatacja.



Komposty otrzymane ze zmieszanego strumienia

odpadów komunalnych (mechaniczno-

biologiczne przetwarzanie - MBP) są gorszej

jakości (w większym stopniu zanieczyszczone

są tworzywami sztucznymi, szkłem, a zwłaszcza

charakteryzuje je większa zawartość metali

ciężkich) od sporządzonych na bazie

selektywnie gromadzonych odpadów

organicznych.

Zagospodarowanie głównego produktu

kompostowania – kompostu stwarza

coraz więcej problemów.



Ustawa z 2007 r. o nawozach i nawożeniu

wprowadziła obowiązek uzyskania zezwolenia

na wprowadzenie do obrotu nawozów

organicznych, w tym kompostów.

Jest to procedura skomplikowana, droga i

czasochłonna – bardzo trudna do

przeprowadzenia szczególnie w małych i

średniej wielkości kompostowniach

odpadów.



Wymagania stawiane, nawozom organicznym i
organiczno-mineralnym dopuszczonym do
obrotu, rozporządzeniami wykonawczymi do

ww. ustawy są trudne (a wręcz
niemożliwe) do spełnienia przez
komposty z odpadów.

Konieczne jest zatem ustalenie
wymagań specyficznych dla
kompostów z odpadów.



Spalanie - jest to najbardziej radykalna 

metoda unieszkodliwiania odpadów. 

Wzbudza ona wiele kontrowersji ????, choć 
jest powszechnie stosowana na świecie 
(Niemcy 30 %, Szwajcaria 60 %, Japonia 78 
% ogólnej masy odpadów komunalnych). 

 Warszawa (1901 r.), Poznani (1928 r.),

 W Polsce w okresie powojennym nie 
wybudowano żadnej spalarni odpadów 
komunalnych (w Warszawie oddana została w 
2001 r. do eksploatacji pierwsza spalarnia 
odpadów komunalnych), 



 Metoda spalania bywa też wykorzystywana do 
likwidacji odpadów niezagospodarowanych z innych 
zakładów przeróbki odpadów (np. w sortowniach, 
kompostowniach, gdzie w procesach obróbki 
odpadów wydziela się szereg składników palnych i 
niepalnych), 

 W ostatnich latach próbuje się wytwarzać z odpadów 
komunalnych specjalne paliwo (tzw. RDF, BRAM),
które można spalać lub współspalać w paleniskach 
węglowych, cementowniach. 



Zalety technologii:

 pełne sanitarne unieszkodliwienie odpadów,

 znaczna redukcja objętości odpadów składowanych
na składowiskach (wydłużenie okresu eksploatacji
istniejących składowisk oraz ograniczenie składowania
odpadów ulegających biodegradacji),

 produkcja energii (cieplnej i/lub elektrycznej –
odzysk frakcji palnej odpadów w tym m. in. odpadów
opakowaniowych),

 zmniejszenie kosztów transportu dzięki możliwości
lokalizacji instalacji w pobliżu miejsc powstawania
odpadów.



Wady technologii:

 droga technologia (duże koszty inwestycyjne i
eksploatacyjne),

 odzysk energii ze spalania jest mniejszy w
porównaniu z ilością energii zaoszczędzoną przy
recyklingu (odzysku materiałowym),

 wymaga właściwego unieszkodliwienia odpadów
procesowych (m. in. budowania specjalnych
składowisk na popiół i odpady z oczyszczania gazów
odlotowych),

 właściwe (zgodne z obowiązującymi w Polsce i
analogicznymi do wymagań UE) oczyszczanie spalin
jest bardzo kosztowne (inwestycyjnie i
eksploatacyjnie).



Biorąc pod uwagę właściwości technologiczne
odpadów w Polsce wydaje się, że w najbliższej
perspektywie można by rozważać stosowanie
spalarni w następujących przypadkach:

 do spalania pozostałości po sortowaniu czy 
mechaniczno-biologicznej obróbce 
(wyselekcjonowana frakcja palna odpadów),

 do spalania odpadów komunalnych z pewną grupą 
odpadów przemysłowych o wysokich właściwościach 
paliwowych lub spalania paliwa przygotowanego z 
odpadów (RDF),

 w miastach i rejonach, w których występuje deficyt 
ciepła z uwzględnieniem uwag podanych w 
poprzednich punktach.



Należy podkreślić, że obserwowane
w kraju zmiany jakości (ale i ilości)
odpadów komunalnych (szczególnie
w dużych miastach) oraz wymagania
dot. ograniczenia składowania
odpadów podlegających
biodegradacji, spowodują w

najbliższej przyszłości konieczność
stosowania termicznych metod
unieszkodliwiania.



 Składowanie na składowisku – jest ostatnim, 
choć najczęściej niezbędnym, elementem każdego 
systemu gospodarki odpadami. 

Składowanie nie powinno być traktowane 
jako podstawowa (często jedyna) 
technika unieszkodliwiania odpadów, 

no ale?

choć od 01.01.2008 r. zmiana opłat !!!!!!!



Podsumowanie 

Składowiska odpadów „komunalnych”,

przyjmujące obecnie ok. 96% masy odpadów w

stanie surowym należy przekształcić w obiekty

przyjmujące do składowania pozostałości po

wcześniejszym przetworzeniu odpadów,

zwłaszcza biologicznie rozkładalnych.



Składowiska te powinny być końcowymi

elementami kompleksowych systemów

gospodarki odpadami, a nie jedynymi

obiektami unieszkodliwiania odpadów

komunalnych, jak dotychczas w większości

gmin.



W ramach tworzonych regionalnych (wojewódzkich)

planów gospodarki odpadami należy w sposób

racjonalny dostosowywać/wyposażać zarówno

eksploatowane jak i planowane obiekty tak aby

pełniły one funkcję Zakładów

Unieszkodliwiania Odpadów, a nie były tylko

składowiskami odpadów.



Dlatego budowa i eksploatacja obiektów

wspomagających działanie składowisk

odpadów, pozwalających na ograniczenie

ilości i zmianę jakości składowanych

odpadów poprzez poddawanie ich odzyskowi

(w tym recyklingowi i recyklingowi

organicznemu), powinna być działaniem

priorytetowym (zarówno z punktu widzenia

ochrony środowiska jak i ze względów

ekonomicznych).



Biorąc pod uwagę wymagania dot.:

odpadów opakowaniowych,

ograniczenia składowania odpadów
ulegających biodegradacji

oraz konieczność prowadzenia
zintegrowanej gospodarki odpadami
komunalnymi niezbędne jest (i będzie w
najbliższej przyszłości) stosowanie
zarówno mechanicznych, biologicznych jak
i termicznych metod przekształcania

odpadów komunalnych oraz.....



.......budowa regionalnych zakładów

odzysku/unieszkodliwiania w tym

konieczność budowy nowych

i rozbudowy istniejących linii

technologicznych m. in.:

sortowni odpadów

kompostowni odpadów organicznych,

linii mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów,

obiektów fermentacji odpadów,

spalarni odpadów komunalnych (zwłaszcza w 

dużych miastach i aglomeracjach miejskich).



Dziękuję Państwu za uwagę !




