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1. Wprowadzenie
Obowiązujące do koĔca 2011 r. regulacje prawne dot. gospodarki odpadami komunalnymi nie stworzyáy wystarczających podstaw do zmniejszenia iloĞci odpadów kierowanych na skáadowiska oraz nie stymulowaáy koniecznoĞci budowy nowych regionalnych
instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych
w sposób inny niĪ ich skáadowanie.

Zadania gmin
Gminy mają zapewniü czystoĞü i porządek na swoim terenie i stworzyü warunki niezbĊdne do ich utrzymania (Ustawa, 2011), poprzez m. in. zapewnie budowy, utrzyma-

nia i eksploatacji wáasnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
NaleĪy podkreĞliü, Īe realizując zapisy dyrektywy o odpadach z 2008 r. zobowiązano
gminy osiągniĊcia (do dnia 31 grudnia 2020 r.):
x poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uĪycia co najmniej 50% wagowo nastĊpujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkáa,
x poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami co najmniej 70% wagowo innych niĪ niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych.
Gminy zobowiązane są równieĪ do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do skáadowania:
x do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie wiĊcej niĪ 50% wagowo caákowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do skáadowania,
x do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie wiĊcej niĪ 35% wagowo caákowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do skáadowania
– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
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Realizacja zadaĔ naáoĪonych na gminy w tym w szczególnoĞci dotyczących budowy,
utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz zapewnienia osiągniĊcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do skáadowania wymaga regiona-

lizacji planowanych i realizowanych dziaáaĔ w celu zapewnienia ich odpowiedniej
skali technicznej, technologicznej i ekonomicznej.

Zmiany w ustawie o odpadach – instalacje regionalne
W obowiązującej ustawie o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z póĨn. zm.)
wprowadzono istotne z punktu widzenia technologicznego zmiany (Ustawa 2011):
1. nowe, oczekiwane i bardzo waĪne z punktu widzenia technologicznego definicje:
bioodpady - rozumie siĊ przez to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni,
odpady spoĪywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakáadów gastronomii, zakáadów Īywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a takĪe podobne ze
wzglĊdu na swój charakter lub skáad odpady z zakáadów produkujących lub wprowadzających do obrotu ĪywnoĞü,
odpady zielone – rozumie siĊ przez to odpady ulegające biodegradacji, pochodzące
z pielĊgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących
z czyszczenia ulic i placów,
ponowne uĪycie – rozumie siĊ przez to proces, w wyniku którego niebĊdące odpadami produkty lub ich czĊĞci są wykorzystywane ponownie do tego samego celu, do
którego byáy przeznaczone,
przetwarzanie – rozumie siĊ przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania,
w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie,
przygotowaniu do ponownego uĪycia – rozumie siĊ przez to odzysk polegający
na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub ich czĊĞci, które wczeĞniej staáy siĊ odpadami, są przygotowywane do tego,
aby mogáy byü ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynnoĞci przetwarzania wstĊpnego,
selektywne zbieranie – rozumie siĊ przez to zbieranie, w ramach którego dany strumieĔ odpadów, w celu uáatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie
rodzaje odpadów charakteryzujące siĊ takimi samymi wáaĞciwoĞciami
i takim samym charakterem,
region gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie siĊ przez to obszar, okreĞlony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, liczący co najmniej
150 000 mieszkaĔców i wyznaczający gminy wchodzące w jego skáad; regionem gospodarki odpadami komunalnymi moĪe byü równieĪ gmina licząca powyĪej
500 000 mieszkaĔców,
regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – rozumie siĊ
przez to zakáad zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do
przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkaáego przez co najmniej
120 000 mieszkaĔców, speániający wymagania NDT lub technologii (art. 143 POĝ)
oraz zapewniający termiczne przeksztaácanie odpadów lub:
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a. mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
i wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających siĊ
w caáoĞci lub czĊĞci do odzysku,
b. przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
oraz wytwarzanie z nich produktu o wáaĞciwoĞciach nawozowych lub Ğrodków
wspomagających uprawĊ roĞlin,
c. skáadowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostaáoĞci z sortowania odpadów komunalnych o pojemnoĞci pozwalającej na przyjmowanie przez
okres nie krótszy niĪ 15 lat odpadów w iloĞci nie mniejszej niĪ powstająca w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
2. Zakazano:
x zbierania oraz przetwarzania poza regionem, okreĞlonym w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami, na którym zostaáy wytworzone:
– zmieszanych odpadów komunalnych,
– pozostaáoĞci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do skáadowania,
– odpadów zielonych,
x przywozu na teren regionu okreĞlonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami ww. odpadów wytworzonych poza obszarem tego regionu.
3. W sposób istotny zmieniono wymagania dot. planowania w gospodarce odpadami
pozostawiając jedynie krajowy i wojewódzkie plany gospodarki odpadami.
Wzmocniono znaczenie1 i rozszerzono zakres wojewódzkich planów gospodarki
odpadami, które powinny zawieraü m. in.:
1) okreĞlenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem
gmin wchodzących w skáad regionu;
2) wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji
przewidzianych do zastĊpczej obsáugi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca siĊ w nich instalacja ulegáa awarii;
3) plan zamykania instalacji niespeániających wymagaĔ ochrony Ğrodowiska, których modernizacja nie jest moĪliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.
WydáuĪono okres aktualizacji planów gospodarki odpadami (nie rzadziej niĪ raz na
6 lat) oraz sprawozdawczoĞci z realizacji planów gospodarki odpadami
(okres
3 lat).

1

Uchwaáa w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego.

120

P. MANCZARSKI

Wprowadzono wymagania stawiane prowadzącemu regionalną instalacjĊ do przetwarzania odpadów komunalnych zobowiązując go do:
x zawarcia umowy na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostaáoĞci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do skáadowania ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od wáaĞcicieli nieruchomoĞci, którzy wykonują swoją dziaáalnoĞü w ramach regionu wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
x przyjĊcia odpadów (w przypadku wystąpienia awarii innej regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych) jeĞli instalacja zostaáa wskazana w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako przewidziana do zastĊpczej obsáugi
tego regionu,
x przedstawienia, (w terminie 7 dni) na wniosek gminy lub podmiotu odbierającego
odpady komunalne od wáaĞcicieli nieruchomoĞci, kalkulacji kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostaáoĞci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do skáadowania.
W kolejnych rozdziaáach referatu przedstawiono najwaĪniejsze z punktu widzenia
techniczno-technologicznego, wprowadzone zmiany dotyczące mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i unieszkodliwiania poprzez skáadowanie.

2. Mechaniczno-biologicznego przetwarzanie odpadów
komunalnych
Realizacja dziaáaĔ systemowych o skali regionalnej ma szczególne znaczenie w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania zmieszanego strumienia odpadów komunalnych.
Odpowiedni jakoĞciowo i iloĞciowo strumieĔ odpadów kierowany do instalacji odzysku
/ unieszkodliwiania warunkuje speánienie kryteriów Ğrodowiskowych, technologicznych
i ekonomicznych, pozwalając na budowĊ i eksploatacjĊ instalacji:
x speániających wymagania ochrony Ğrodowiska (w tym Najlepszej DostĊpnej
Techniki),
x wáaĞciwych technologicznie (dostosowanych do charakterystyki jakoĞciowej i
iloĞciowej poddawanych przetwarzaniu odpadów, umoĪliwiających uzyskanie
zakáadanego efektu ekologicznego, etc.),
x akceptowalnych ekonomicznie (optymalizacja i jednoczesna minimalizacja kosztów jednostkowych odzysku i unieszkodliwiania odpadów).

2.1. Wprowadzenie
W metodach biochemicznych przeróbki odpadów (nazywanych teĪ biologicznym przetwarzaniem odpadów) stosowane są dwie podstawowe metody:
1. kompostowanie/stabilizacja tlenowa (metoda tlenowa),
2. fermentacja (metoda beztlenowa).
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W procesie kompostowania nastĊpuje unieszkodliwienie odpadów pod wzglĊdem
sanitarnym, a produktem gáównym jest kompost lub stabilizat, który moĪe (i powinien)
byü wykorzystany.
W procesie fermentacji beztlenowej (w praktyce fermentacji metanowej), produktami
gáównymi są biogaz oraz pozostaáoĞü o doĞü dobrych wáaĞciwoĞciach nawozowych
(choü oczywiĞcie zaleĪy to od jakoĞci wsadu).
Ograniczenie moĪliwoĞci stosowania skáadowania jako metody unieszkodliwiania
odpadów ulegających biodegradacji spowodowaáo wzrost zainteresowania biologicznym
przetwarzaniem odpadów. Unijne prawodawstwo, a szczególnie kolejne projekty dyrektywy o bioodpadach wywoáaáy dyskusje na temat zastosowania kompostowania/stabilizacji i fermentacji beztlenowej jako metod recyklingu i unieszkodliwiania
odpadów. ChociaĪ rozwiązania zawarte w projekcie nie zostaáy jeszcze (i wiele wskazuje, Īe nie zostaną) uchwalone, wykorzystanie procesu kompostowania w gospodarce
odpadami moĪna podzieliü na: kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów w warunkach tlenowych. Kryterium tego podziaáu stanowi rodzaj
kompostowanych odpadów zgodnie z nastĊpującymi definicjami (projekt dyrektywy o
bioodpadach):
Kompostowanie - oznacza autotermiczny i termofilowy rozkáad biologiczny selektywnie
zebranych bioodpadów, w obecnoĞci tlenu i w kontrolowanych warunkach, przez mikroi makroorganizmy w celu produkcji kompostu.
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów - oznacza przetwarzanie „pozostaáych” odpadów komunalnych, niesortowalnych lub kaĪdych innych bioodpadów nieodpowiednich do kompostowania albo beztlenowego rozkáadu w celu stabilizacji i zmniejszenia ich objĊtoĞci.
Bioodpady - (odpady ulegające biodegradacji) oznacza kaĪde odpady, które ulegają
rozkáadowi tlenowemu lub beztlenowemu, takie jak odpady ĪywnoĞci, odpady ogrodowe
oraz papier i karton.
Kompost - oznacza materiaá stabilny, sanitarnie pewny, podobny do próchnicy, bogaty w
substancje organiczne i niewydzielający przykrych zapachów, uzyskiwany w procesie
kompostowania selektywnie zbieranych bioodpadów, który speánia wymagania Ğrodowiskowych klas jakoĞci zawarte w Aneksie III (do projektu dyrektywy).
Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy prawne nie okreĞlają jednoznacznej definicji
kompostowania i kompostu. PojĊcia te pojawiają siĊ w ustawach i rozporządzeniach
wykonawczych dotyczących kompostowania, w tym w definicjach recyklingu i odzysku
z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póĨn. zm.):
Recykling – prowadzenie odzysku polegające na powtórnym przetwarzaniu substancji
lub materiaáów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania
substancji lub materiaáu o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.
Recykling organiczny – obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkáadowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy
wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub
metan, skáadowanie na skáadowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.
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Odzysk – wszelkie dziaáania, nie stwarzające zagroĪenia dla Īycia, zdrowia ludzi lub
Ğrodowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w czĊĞci lub w caáoĞci, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiaáów lub energii i ich wykorzystaniu.

- odpady, które ulegają rozkáadowi tlenowemu lub
ą
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Odpady ulegaj ce biodegradacji

2.2. 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 moĪliwoĞü sterowania tymi procesami. Kompostowanie odbywa siĊ przy udziale licznych grup mikroorganizmów. Jest to gáównie proces tlenowy.
Kompostowanie jest procesem biotermicznym, który zachodzi w dwóch fazach:
– kompostowanie termofilowe nazywane teĪ kompostowaniem intensywnym
lub fazą wysoko temperaturową;
Faza I

Faza II

– kompostowanie mezofilowe nazywane równieĪ dojrzewaniem.

Czas przebiegu faz zaleĪy od skáadu kompostowanej biomasy i stosowanej technologii.
Mineralizacja tlenowa jest procesem egzotermicznym, a intensywnoĞü rozkáadu zaleĪy
od podatnoĞci związków na rozkáad. Bardzo áatwo ulegają rozkáadowi táuszcze, wiĊkszoĞü cukrów (w tym skrobia) i biaáek; trudniej hemicelulozy i celuloza. Natomiast
lignina oraz biaáka z grupy skleroproteidów (np. keratyna) są bardzo oporne na rozkáad.
W fazie kompostowania intensywnego temperatura moĪe przekroczyü nawet 700C. Faza
ta ma kluczowe znaczenie dla procesów higienizacji.
Niektórzy autorzy rozróĪniają cztery fazy kompostowania:
– faza wstĊpnego kompostowania nazywana teĪ fazą wzrostu temperatury,
krótka faza mezofilowa, w której nastĊpuje zainicjowanie procesu kompostowania i namnaĪanie mikroorganizmów;

Faza I

Faza II

– faza termofilowa czyli faza intensywnego kompostowania nazywana teĪ
wysoko temperaturową;

Faza III

Faza IV

– faza mezofilowa nazywana kompostowaniem wáaĞciwym;
– faza dojrzewania kompostu (dalszy spadek temperatury, powstawanie
humin, moĪe trwaü kilka miesiĊcy).
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MoĪna wymieniü nastĊpujące zalety metody kompostowania/stabilizacji tlenowej
stanowiące o jego znaczeniu w nowoczesnym systemie gospodarowania odpadami:
 kompostowanie umoĪliwia recyrkulacjĊ znaczących iloĞci odpadów ulegających
biodegradcji (zapewnia uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu organicznego),
 kompostowanie zapewnia unieszkodliwianie odpadów pod wzglĊdem sanitarnoepidemiologicznym;
 szacuje siĊ, Īe wykorzystanie kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania moĪe zmniejszyü o 30 - 50% strumieĔ odpadów kierowanych na skáadowiska;
 technologie kompostowania są sprawdzone w skali technicznej, dostĊpne i stosunkowo áatwe w eksploatacji;
 kompostowanie jest „akceptowalne” pod wzglĊdem ekonomicznym (zarówno z
punktu widzenia kosztów inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych);
 produkt kompostowania jest (moĪe byü) wartoĞciowym materiaáem, przydatnym do
wielu celów, jest m.in. bazą substancji humusowych niezbĊdnych dla zapewnienia
urodzajnoĞci gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu);
 kompostowanie stanowi podstawowy element kaĪdego zintegrowanego systemu
gospodarowania odpadami.
Komposty (nazywane dla rozróĪnienia stabilizatem) otrzymane ze zmieszanego strumienia odpadów komunalnych (mechaniczno-biologiczne przetwarzanie - MBP) są gorszej
jakoĞci od sporządzonych na bazie selektywnie gromadzonych i innych odpadów organicznych. W wiĊkszym stopniu zanieczyszczone są tworzywami sztucznymi, szkáem, a
zwáaszcza charakteryzuje je wiĊksza zawartoĞü metali ciĊĪkich. Dotyczy to szczególnie
produktów otrzymywanych w kompostowniach (zakáadach MBP) stosujących intensywne wstĊpne rozdrabnianie odpadów (zwáaszcza w rozdrabniarkach máotkowych) oraz
ewentualnie dwustopniowe rozdrabnianie (pulweryzacjĊ). Dla polepszenia jakoĞci
stabilizatu proponuje siĊ unikanie „gáĊbokiego” rozdrabniania odpadów i oddzielanie
przez przesiewanie drobnej frakcji odpadów (poniĪej 10 mm), a takĪe zorganizowanie
zbiorki odpadów niebezpiecznych, zawierających szczególnie szkodliwe metale ciĊĪkie,
takich jak np. baterie, akumulatory, opakowania po farbach i lakierach, Ğrodkach ochrony roĞlin itp.
W procesie kompostowania zmieszanego strumienia odpadów uzyskuje siĊ jednak
gáówny zasadniczy cel kompostowania, a mianowicie unieszkodliwienie materiaáu pod
wzglĊdem sanitarnoíepidemiologicznym (higienizacjĊ) oraz stabilizacjĊ kompostowanego materiaáu.
Wiele firm oferuje obecnie wáasne systemy i urządzenia do kompostowania / MBP,
zarówno zmieszanego strumienia odpadów komunalnych jak i gromadzonych selektywnie odpadów organicznych.
Na rynku pojawiają siĊ wciąĪ nowe firmy co Ğwiadczy o zainteresowaniu metodą kompostowania odpadów na Ğwiecie i o perspektywach jej rozwoju.
Zakáady kompostowania przyjmujące do przerobu organiczne skáadniki odpadów komunalnych gromadzone oddzielnie, zaczĊto intensywnie rozwijaü pod koniec ubiegáego
wieku. Ich geneza áączy siĊ z upowszechnianiem metod selektywnej zbiorki odpadów
komunalnych mającej na celu odzysk skáadników o walorach uĪytkowych ze strumienia
odpadów i zmniejszenie iloĞci odpadów kierowanych na skáadowisko lub do spalarni.
Oddzielne gromadzenie odpadów spoĪywczych i innych do nich zbliĪonych zabezpiecza
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pozostaáą masĊ odpadów przed nadmiernym zanieczyszczeniem, uáatwia ich przerób. Z
kolei same organiczne odpady stanowią idealny materiaá do biochemicznego przerobu, a
wiĊc i do kompostowania, umoĪliwiają uzyskanie w sposób stosunkowo prosty kompostu dobrej jakoĞci, o wysokiej zawartoĞci substancji organicznej i znikomym udziale
skáadników szkodliwych, takich jak niektóre metale ciĊĪkie. MoĪna siĊ spodziewaü
dalszego rozwoju kompostowni biomasy w związku z upowszechnianiem metod separacyjnej zbiorki odpadów, a wiĊc ze zwiĊkszoną podaĪą tego materiaáu.
W niektórych krajach europejskich (np. Holandia, Niemcy, Austria) wprowadza siĊ
obligatoryjnie obowiązek oddzielnego gromadzenia biomasy w oparciu o odpowiednie
ustawy ogólnokrajowe lub regulacje prawne wewnątrz poszczególnych rejonów (np.
Landów w Niemczech) lub miast.
Selektywnie zebrane odpady ulegające bioodegradacji, po przewiezieniu odpowiednimi
pojazdami do zakáadu przeróbki, poddane są samodzielnemu kompostowaniu lub czĊĞciej mieszane są z innymi odpadami organicznymi zbieranymi w danym rejonie, jak
odpady zieleni miejskiej, rozkáadalne biologicznie odpady przemysáowe oraz osady
Ğciekowe i dopiero wówczas są kompostowane.

2.3. Systemy kompostowania
Do kompostowania biomasy stosowane są róĪne systemy. Na ich dobór rzutuje iloĞü i
jakoĞü przerabianych odpadów, warunki lokalizacyjne zakáadu, lokalne wymagania
budowlane i inne. Liczne firmy oferują róĪne rozwiązania techniczne instalacji do
kompostowania / MBP. Zwykle odpady są na wstĊpie rozdrabniane, wydziela siĊ z nich
niekiedy zanieczyszczenia (zwáaszcza metale), miesza z materiaáem strukturotwórczym i
regulującym zawartoĞü wilgoci. Do tego celu wykorzystuje siĊ dojrzaáy kompost, trociny
i inne odpady drewna, a niekiedy nawet rozdrobnione odpady komunalne. W praktyce
odpady organiczne z separacyjnej zbiórki czĊsto kompostuje siĊ w pryzmach na otwartym powietrzu, niekiedy z zastosowaniem zewnĊtrznej warstwy izolacyjnej. Pryzmy są
okresowo przerzucane, zaopatrzone w system napowietrzania i zorganizowanego odbierania odcieków. Inne rozwiązania przewidują peáne lub czĊĞciowe zadaszenie pryzm
(hermetyzacja procesu kompostowania).
Niektórzy specjaliĞci wskazują, Īe kompostowanie w pryzmach lepiej nadaje siĊ do
odpadów zieleni, natomiast kompostowanie odpadów organicznych kuchennych lepiej
przeprowadzaü w komorach dla ograniczenia uciąĪliwoĞci związanych z emisją odorów.
W ramach systemów komorowych czĊsto stosowane są zestawy stacjonarnych lub
przewoĨnych komór zaopatrzonych w odpowiednie ukáady do napowietrzania. Rzadziej
wykorzystywane są ruchome obrotowe komory. Proces dojrzewania kompostu prowadzony jest w pryzmach, na páytach kompostowych, lub teĪ w komorach drugiego stopnia.
Kompostowanie bioodpadów moĪna równieĪ prowadziü w typowych instalacjach MBP
stosowanych do przerobu zmieszanego strumienia odpadów. Na przykáad z powodzeniem do tego celu wykorzystuje siĊ system DANO.
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Klasyfikacja systemów kompostowania
Systemy kompostowania mogą byü klasyfikowane na podstawie róĪnych kryteriów.
W przypadku systemów kompostowania selektywnie gromadzonych odpadów organicznych:
 kompostowanie w warunkach naturalnych w pryzmach na otwartym powietrzu,
poprzedzone wstĊpną obróbką odpadów;
 kompostowanie w warunkach sztucznych ze wstĊpną obróbką w komorach lub na
páytach.
Kolejny podziaá uwzglĊdnia sposób prowadzenia procesu kompostowania:
 kompostowanie w pryzmach ukáadanych na otwartym powietrzu lub zadaszonych
(niekiedy w caákowicie zamkniĊtym pomieszczeniu), najczĊĞciej na páytach kompostowych uáatwiających sztuczne napowietrzanie pryzm odprowadzanie odcieków;
pryzmy mogą byü okresowo przerzucane przy uĪyciu odpowiednich urządzeĔ.
 kompostowanie w ruchomych lub nieruchomych przewaĪnie zamkniĊtych komorach,
pionowych lub poziomych, róĪnego ksztaátu (prostokątne komory, tunele, wieĪe, obrotowe bĊbny); komory umoĪliwiają stworzenie optymalnych warunków do kompostowania, intensyfikacjĊ procesów, uáatwiają zorganizowane odprowadzenie odcieków oraz gazów procesowych do dezodoryzacji;
 specjalne systemy np. kompostowanie w brykietach.
Inny podziaá systemów kompostowania zaproponowali Jedrczak i Haziak:
1. Kompostowanie w pryzmach (kompostowanie w pryzmach statycznych, kompostowanie w pryzmach statycznych z napowietrzaniem, kompostowanie w pryzmach
przerzucanych, kompostowanie w pryzmach przerzucanych z napowietrzaniem);
2. Kompostowanie metodą naturalną;
3. Kompostowanie rzĊdowe i tunelowe;
4. Kompostowanie komorowe i kontenerowe;
5. Kompostowanie wieĪowe;
6. Kompostowanie w bĊbnach kompostowniczych;
Technologia Brikollare.
7.

Systemy kompostowania moĪemy podzieliü na: statyczne, quasi – dynamiczne i dynamiczne:
1. Statyczne:
x W pryzmach statycznych;
x Komorowe i kontenerowe;
x Technologia kompostowania w brykietach.
2. Quasi-statyczne:
x W pryzmach przerzucanych;
x RzĊdowe i tunelowe.
3. Dynamiczne:
x W bĊbnach kompostowniczych;
x WieĪowe.
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Systemy kompostowania dzieli siĊ równieĪ na:
1. Systemy otwarte:
x Bez przemieszczania kompostowanej biomasy (kompostowanie w pryzmach statycznych, kompostowanie w pryzmach z napowietrzaniem, kompostowanie w
brykietach);
x Przeprowadzane z przemieszczaniem kompostowanej biomasy (kompostowanie
w pryzmach przerzucanych, kompostowanie w pryzmach przerzucanych z napowietrzaniem);
2. Systemy zamkniĊte (bioreaktory):
x WieĪe (reaktory o przepáywie pionowym: póákowe i bezpóákowe);
x Reaktory o przepáywie poziomym (kompostowanie tunelowe, komorowe i kontenerowe, bĊbnowe).
Ponadto rozróĪnia siĊ równieĪ systemy stacjonarne i mobilne (czyli takie, które przemieszczane są do miejsc, w których okresowo wystĊpują odpady do kompostowania).
Projekt dyrektywy o bioodpadach zawiera nastĊpujące definicje systemów kompostowania:
x Kompostowanie w pryzmach - kompostowanie bioodpadów umieszczonych w
wydáuĪonych pryzmach, które są okresowo przerzucane w sposób mechaniczny
w celu zwiĊkszenia porowatoĞci materiaáu w pryzmie oraz poprawienia jego jednorodnoĞci;
x Kompostowanie w reaktorach - kompostowanie bioodpadów w zamkniĊtym reaktorze, w którym proces kompostowania jest przyspieszony przez zoptymalizowanie napowietrzania, uwodnienie odpadów i kontrolĊ temperatury procesu;
x Kompostowanie przydomowe - kompostowanie bioodpadów oraz wykorzystanie
kompostu w ogrodzie naleĪącym do prywatnego gospodarstwa domowego;
x Kompostowanie „on-site” - kompostowanie bioodpadów w miejscu powstawania;
x Kompostowanie lokalne - kompostowanie bioodpadów przez grupĊ ludzi w obrĊbie lokalnej spoáecznoĞci, w celu kompostowania bioodpadów wáasnych i wytworzonych przez innych ludzi moĪliwie najbliĪej miejsca, w którym one zostaáy wytworzone.
Technologicznie kompostowanie odpadów moĪna podzieliü na nastĊpujące etapy:
x dowóz odpadów,
x obróbka wstĊpna,
x kompostowanie (wáaĞciwy proces kompostowania),
x obróbka koĔcowa (z ewentualnym dalszym uszlachetnianiem kompostu).
Obróbka wstĊpna selektywnie zebranych frakcji organicznych (ze wzglĊdu na mniejszą
niĪ w przypadku zmieszanego strumienia odpadów komunalnych heterogenicznoĞü) jest
maáo skomplikowana i obejmuje wydzielenie materiaáów szkodliwych, oddzielenie
záomu, uzyskanie odpowiedniej granulacji, rozdrabnianie, ewentualnie mieszanie róĪnych rodzajów odpadów i homogenizacjĊ. Podobnie obróbka koĔcowa polega na przesianiu kompostu przez sita w celu uzyskania zakáadanej granulacji, czasem oddzielenie
zanieczyszczeĔ (na ogóá frakcji lekkiej – drobnych kawaáków folii), ewentualnie korekty
skáadu (np. przez dodania torfu).
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2.4. Problemy związane z zagospodarowaniem produktów
kompostowania
W procesach kompostowania jako podstawowy produkt powstaje kompost, który powinien znaleĨü zastosowanie, jednakĪe procesom tym towarzyszy równieĪ wywarzanie
odpadów.
Odpady te są zaliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27
wrzeĞnia w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 19 i podgrupy 19 05 (Odpady z tlenowego rozkáadu odpadów staáych - kompostowania):
19 05 01

nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobne,

19 05 02

nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzĊcego
i roĞlinnego,

19 05 03

kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający siĊ do wykorzystania)

19 05 99

inne niewymienione odpady

Zagospodarowanie gáównego produktu kompostowania – kompostu stwarza coraz wiĊcej
problemów. Ochrona gleby (a zatem i páodów rolnych) przed zanieczyszczeniami wymusiáa wprowadzenie bardzo ostrych wymagaĔ dotyczących zawartoĞci substancji szkodliwych
we wszystkich materiaáach, a wiĊc i w kompoĞcie aplikowanych do gleby (zwáaszcza
celem jej nawoĪenia lub rekultywacji). Dotyczy to szczególnie zawartoĞci metali ciĊĪ-

kich i niektórych zanieczyszczeĔ organicznych. Wprowadzany materiaá musi oczywiĞcie byü równieĪ bezpieczny pod wzglĊdem sanitarno-epidemiologicznym.

Wymogi stawiane tym materiaáom w poszczególnych krajach są zróĪnicowane, zaleĪą
równieĪ od rodzaju instytucji je wprowadzających, a takĪe od przeznaczenia produktu
kompostowania Na ogóá resort rolnictwa wymaga wiĊkszej czystoĞci w odniesieniu do
materiaáów wprowadzanych do gleby niĪ resort ochrony Ğrodowiska, prowadzone są
negocjacje. Brak jest wciąĪ unijnych przepisów okreĞlających jakoĞü dojrzaáego kompostu (jakoĞü w róĪnych krajach Unii w tym i w Polsce okreĞlają przepisy wewnĊtrzne).
Obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoĪeniu (Dz. U. Nr
147, poz. 1033) wprowadziáa obowiązek uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do
obrotu nawozów organicznych, w tym kompostów.
Zezwolenie wydaje minister wáaĞciwy do spraw rolnictwa. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawieraü wyniki badaĔ i opinie upowaĪnionej jednostki organizacyjnej
oraz projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu. Warunkiem uzyskania
opinii jest przedstawienia badaĔ, na podstawie, których moĪna stwierdziü, Īe nawóz jest
przydatny do nawoĪenia roĞlin lub gleb, lub do rekultywacji gleb, nie wykazuje niekorzystnego dziaáania na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na Ğrodowisko, speánia wymagania
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jakoĞciowe i nie zwiera zanieczyszczeĔ powyĪej wartoĞci dopuszczalnych. Jest to procedura skomplikowana, droga i czasocháonna. Wykaz nawozów dopuszczanych do obrotu
ogáaszany jest w Monitorze Polskim. WĞród nawozów dopuszczonych do obrotu w 2005 r.
obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie
wykazu nawozów, które moĪna wprowadzaü do obrotu (M.P. Nr 38, poz. 516) znalazáy siĊ
jedynie dwa produkty otrzymane na bazie kompostów z odpadów zieleni.
Obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca
2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawoĪeniu
(Dz. U. Nr 119 poz. 765) wprowadza co prawda znaczące modyfikacje do poprzednio
obowiązujących przepisów (wprowadzając pojĊcie organicznych i organicznomineralnych Ğrodków wspomagających uprawĊ roĞlin) m. in.:
„……§ 14.

1. Dopuszczalna wartoĞü zanieczyszczeĔ w nawozach organicznych i organiczno-mineralnych oraz organicznych i organiczno-mineralnych Ğrodkach
wspomagających uprawĊ roĞlin nie moĪe przekraczaü, w przypadku:
1) chromu (Cr) - 100 mg,
2) kadmu (Cd) - 5 mg,
3) niklu (Ni) - 60 mg,
4) oáowiu (Pb) - 140 mg,
5) rtĊci (Hg) - 2 mg

- na kg suchej masy nawozu lub Ğrodka wspomagającego uprawĊ roĞlin.
2. W nawozach i Ğrodkach wspomagających uprawĊ roĞlin, o których mowa
w ust. 1, niedopuszczalne jest wystĊpowanie:
1) Īywych jaj pasoĪytów jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.;
2) bakterii z rodzaju Salmonella.
3. W przypadku nawozów, o których mowa w § 5 pkt 7, oprócz speánienia wymagaĔ okreĞlonych w ust. 1 i 2, liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae,
okreĞlona na podstawie liczby bakterii tlenowych, powinna wynosiü mniej niĪ
1000 jednostek tworzących kolonie (jtk) na gram nawozu. ……..
§ 15.

Nawozy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, powinny speániaü nastĊpujące
wymagania jakoĞciowe:
1) w nawozach mineralnych w postaci staáej, w których deklaruje siĊ zawartoĞü
azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumĊ, zawartoĞü poszczególnych skáadników nie moĪe byü mniejsza niĪ:
a) 2% (m/m) azotu caákowitego (N) oraz 1% (m/m) kaĪdej z obecnych form
azotu w przypadku ich deklarowania,
b) 2% (m/m) fosforu w przeliczeniu na piĊciotlenek fosforu (P2O5),
c) 2% (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
2) w nawozach mineralnych w postaci páynnej, w których deklaruje siĊ zawartoĞü azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumĊ, zawartoĞü poszczególnych
skáadników nie moĪe byü mniejsza niĪ:
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a) 1% (m/m) azotu caákowitego (N),
b) 1% (m/m) fosforu w przeliczeniu na piĊciotlenek fosforu (P2O5),
c) 1% (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
3) nawozy organiczno-mineralne w postaci staáej powinny zawieraü co najmniej
20 % substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masĊ; w przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy, zawartoĞü poszczególnych skáadników nie moĪe byü mniejsza niĪ:
a) 1 % (m/m) azotu caákowitego (N),
b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na piĊciotlenek fosforu (P2O5),
c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
4) w nawozach organiczno-mineralnych w postaci páynnej, w których deklaruje
siĊ zawartoĞü azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumĊ, zawartoĞü poszczególnych skáadników nie moĪe byü mniejsza niĪ:
a) 0,5 % (m/m) azotu caákowitego (N),
b) 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na piĊciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,5 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
5) nawozy organiczne w postaci staáej powinny zawieraü co najmniej 30 % substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masĊ; w przypadku deklarowania
w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy, zawartoĞü poszczególnych
skáadników nie moĪe byü mniejsza niĪ:
a) 0,3 % (m/m) azotu caákowitego (N),
b) 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na piĊciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,2 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);
6) w nawozach organicznych w postaci páynnej, w których deklaruje siĊ zawartoĞü azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumĊ, zawartoĞü poszczególnych
skáadników nie moĪe byü mniejsza niĪ:
a) 0,08 % (m/m) azotu caákowitego (N),
b) 0,05 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na piĊciotlenek fosforu (P2O5),
c) 0,12 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).………….”
jednakĪe

nie rozwiązuje to wszystkich problemów związanych ze stosowaniem
kompostów i stabilizatów wytwarzanych z odpadów.

W wiĊkszoĞci krajów Unii Europejskich obowiązują normy, które w zaleĪnoĞci od
poszczególnych skáadników dzielą kompost na klasy, okreĞlając w ten sposób jego
przeznaczenie i moĪliwoĞü zastosowania.
W Polsce opracowana zostaáa norma branĪowa dzieląca kompost otrzymywany z odpadów komunalnych na trzy klasy (okreĞlająca wymagania odnoĞnie zawartoĞci substancji
odĪywczych i dopuszczalnej zawartoĞci zanieczyszczeĔ): BN-89/9103-09 - Unieszkodliwianie odpadów miejskich. Kompost z odpadów miejskich.
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W kolejnych projektach dyrektywy UE dotyczącej postĊpowania z bioodpadami równieĪ
okreĞlono wymagania dotyczące róĪnego typu produktów kompostowania.
W tabeli 1 podano porównanie wybranych wymagaĔ dot. kompostów wedáug polskiej
normy branĪowej i propozycji UE.
Tab. 1.

Dopuszczalna zawartoĞci metali ciĊĪkich w kompostach z odpadów komunalnych
w Polsce i proponowane przez Komisje Unii Europejskiej

Polska norma **
Metal

Propozycje dyskutowane w Unii***

BN/89–9103–09

Klasa I

Commision
Regulation
(EC) No
436/2001****

Kompost lub produkt Ustabilizowane Przekompobio odpady
stowane lub
fermentacji beztleprzefermentonowej
wane odpady
domowe
Klasa II Klasa III Klasa I Klasa II

Kadm

5

15

25

Chrom

300

500

800

100

150

600

70*

Nikiel

100

200

200

50

75

150

25

MiedĨ

300

600

800

100

150

600

70

Oáów

350

500

800

100

150

500

45

Cynk

1500

2500

2500

200

400

1 500

200

RtĊü

5

10

10

1

5

*
**
***
****

0,7

0,5

1,5

5

0,7

0,4

Chrom ogólny, Cr (VI)
BN/89–9103–09 Unieszkodliwianie odpadów miejskich. Kompost odpadów miejskich
Dokument roboczy dotyczący biologicznego przetwarzania bioodpadów (2nd Draft)
Poprawka do zaáącznika II do rozporządzenia Rady Nr 2091/91 w sprawie produkcji organicznej
produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i Ğrodków spoĪywczych.
Pod pojĊciem przekompostowane lub przefermentowane odpady domowe rozumie siĊ w tym dokumencie „produkt otrzymany z zebranych selektywnie odpadów domowych, który zostaá poddany kompostowaniu lub fermentacji aerobowej mającej na celu produkcje biogazu.” Odpady przerabiane winny siĊ
skáadaü tylko odpadów domowych pochodzenia roĞlinnego lub zwierzĊcego. Winny byü przerabiane w
zamkniĊtym i monitorowanym zakáadzie zbiorczym zaakceptowanym przez PaĔstwo Czáonkowskie.
Przed wykorzystaniem produkt winien byü zaakceptowany przez ciaáo nadzorujące.

Zgodnie z wymaganiami polskimi i propozycjami UE kompost powinien byü takĪe
pozbawiony w maksymalnym stopniu innych zanieczyszczeĔ (takich jak: szkáo, ceramika, kamienie, PCB i WWA, a takĪe mikroorganizmów chorobotwórczych i nasion
chwastów zdolnych do kieákowania).
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2.5. Wymagania stawiane mechaniczo-biologicznemu przetwarzaniu
zmieszanych odpadów komunalnych
Wymagania UE
Wymagania najlepszych dostĊpnych technik (NDT, BAT) dla zakáadów przetwarzania
odpadów (w tym zakáadów mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz wytwarzania
paliw alternatywnych) zostaáy okreĞlone w opublikowanym w sierpniu 2006 roku
dokumencie referencyjnym „Reference Document on Best Available Techniques for the
Waste Treatment Industries”. Dokument obejmuje szeroki zakres instalacji zdefiniowanych w punktach 5.1. i 5.3. zaáącznika nr I dyrektywy IPPC.
Instalacje MBP są scharakteryzowane jako instalacje przeznaczone do odzysku róĪnych
strumieni odpadów wydzielonych z tzw. odpadów resztkowych oraz do stabilizacji
ulegającej biodegradacji frakcji odpadów resztkowych. Dokument referencyjny przedstawia szereg sugestii, zaleceĔ lub wymagaĔ okreĞlających poziom najlepszych dostĊpnych technik (BAT) dla zakáadów MBP, w tym m.in.:
x

wskazano, Īe istnieją dwa podstawowe typy zakáadów w technologii MBP:
1. system zamkniĊtych bioreaktorów (tunele, kontenery),
2. technologie pryzmowe w systemach zamkniĊtych (halowych),
x wskazano rodzaje odpadów sugerowanych do przetwarzania w zakáadach MBP oraz
poddawanych fermentacji,
x sformuáowano szereg dziaáaĔ zmierzających do utrzymania zalecanego standardu
technologii MBP, w tym m.in. monitoringu jakoĞci oraz oczyszczania powietrza procesowego, gospodarki odciekami, unikania powstawania warunków beztlenowych w
przetwarzanych odpadach, termicznej izolacji budynków przewidzianych do prowadzenia kompostowania pryzmowego,
x okreĞlono szereg ogólnych i szczegóáowych wymagaĔ najlepszych dostĊpnych
technik dla zakáadu MBP poczynając od charakterystyki zarządzania zakáadem, poprzez wymagania odnoĞnie segmentów przyjmowania i przetwarzania odpadów,
prowadzenia monitoringu procesu, dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeĔ
do powietrza.
Poziom techniki w istniejących lub projektowanych instalacjach MBP powinien zostaü
poddany analizie zgodnoĞci z wymaganiami BAT okreĞlonymi w dokumencie referencyjnym, na etapie uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego. Wymagania okreĞlone w
dokumencie referencyjnym są moĪliwe do uzyskania tylko w zawansowanych technologicznie instalacjach.

Wymagania krajowe
Pierwszym z oficjalnych, choü nieobowiązujących w Ğwietle prawa, dokumentów byáy

„Wytyczne dotyczące wymagaĔ dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (wedáug stanu prawnego na dzieĔ

132

P. MANCZARSKI

opracowane przez prof. dr hab. inĪ. Andrzeja JĊdrczaka i dr inĪ.
Ryszarda Szpadt. w 2008 r. Wytyczne wprowadziáy do warunków krajowych, wymagania techniczno-technologiczne (zgodne z zapisami dokumentu referencyjnego BAT) dla
procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przeksztaácania
odpadów. Dokument stanowiá I etap wprowadzenia wymagaĔ w warunkach krajowych.
CzĊĞü z jego zapisów jest uwzglĊdnionych w przygotowanym przez Ministra ĝrodowiska projekcie wáaĞciwego aktu prawnego (rozporządzenie MS opisane poniĪej).
15 grudnia 2008 r.)”

Wytyczne okreĞlają m.in.:
x zasady
klasyfikacji odpadów wytworzonych w procesach MBP,
frakcja 0-20 lub 0-30 nie powinna byü klasyfikowana jako 19 12 09 (ziemia i kamienie) tylko 19 12 12 (odpady po sortowaniu),
x minimalne warunki prowadzenia procesów biologicznych i mechaniczno – biologicznych (m.in. wymóg kompostowanie/stabilizacja w systemie zamkniĊtym, minimalny czas kompostowania w reaktorze 2 tyg. + kompostowanie pryzmowe min. 6
tyg., wymuszone napowietrzanie),
x z uwagi na zawartoĞü odpadów organicznych stabilizacji (biologicznemu przeksztaácaniu) naleĪy poddaü caáą frakcjĊ 0-80 mm lub 0-100 mm
x kryteria kiedy moĪna uznaü, Īe odpady zostaáy ustabilizowane:
o aktywnoĞü oddychania AT4 < 15 mg O2/g s.m. dla instalacji oddanych do 31
grudnia 2012 r. i AT4 < 10 mg O2/g s.m dla instalacji oddanych po 31 grudnia
2012 r.,
o dla instalacji MBP w latach 2008 – 2009 zaleca siĊ ustaliü graniczne wartoĞci
straty praĪenia stabilizatów na poziomie < 35% s.m. oraz TOC < 20% s.m. –
(stabilizaty speániające jedno z tych kryteriów mogą byü skáadowane bez ograniczeĔ) lub ustaliü ubytek masy organicznej mierzonej stratą praĪenia lub TOC na
poziomie minimalnym 40%.
Niezmiernie istotnym dokumentem, moĪna powiedzieü kluczowym ze wzglĊdów:
organizacyjno-technologicznych jak i inwestycyjno-eksploatacyjch, jest projekt rozpo-

rządzenia Ministra ĝrodowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych2.

Dokument wprowadza szereg bardzo istotnych wymagaĔ o charakterze technologicznym dotyczących zarówno prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania
(MBP) zmieszanych odpadów komunalnych jak i powstających w wyniku procesu
odpadów z których do najwaĪniejszych naleĪy zaliczyü:
x okreĞlenie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (skáadającego siĊ z procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów poáączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przeksztaácania lub skáadowania),

2

Opracowano na podstawie skierowanego do notyfikacji technicznej KE projektu rozporządzenia Ministra
w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z
dnia 7 maja 2012 r. NaleĪy pokreĞliü, Īe w chwili pisania referatu rozporządzenie w omawianej treĞci zostaáo skierowane (po pozytywnym procesie uzgodnieĔ z KE) do podpisu Ministra ĝrodowiska.

ĝrodowiska
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Ğci prowadzenia procesu MBP w instalacji, która nie moĪe
byü usytuowana na kwaterze skáadowiska odpadów,
okreĞlenie celu procesu mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (przetwarzanie w celu wydzielenia z nich okreĞlonych frakcji dających siĊ
wykorzystaü materiaáowo lub energetycznie oraz frakcji wymagającej dalszego biologicznego przetwarzania), rodzajów wytwarzanych w jego wyniku odpadów (19 12
01; 19 12 02; 19 12 03; 19 12 04; 19 12 05; 19 12 06*; 19 12 07; 19 12 08; 19 12 10;
19 12 11*; 19 12 12 oraz odpady z podgrupy: 15 01; 16 02; 16 06 i 20 01) oraz sposobu jego klasyfikowania (przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu albo przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania),
okreĞlenie sposobu postĊpowania z odpadami wytwarzanymi w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (odpady mają byü kierowane zgodnie z hierarchią postĊpowania z odpadami do odzysku albo do unieszkodliwiania, jednakĪe powstająca/wydzielana w procesie frakcja ulegającą biodegradacji o
wielkoĞci co najmniej 0-80 mm oznaczona kodem 19 12 12, musi byü poddana procesom biologicznego przetwarzania),
okreĞlenie biologicznego przetwarzania (przez które rozumie siĊ procesy prowadzone w warunkach tlenowych lub beztlenowych z udziaáem mikroorganizmów, w wyniku których nastĊpują zmiany wáaĞciwoĞci fizycznych, chemicznych lub biologicznych odpadów),
okreĞlenie sposobu prowadzenia biologicznego przetwarzania odpadów:
– w warunkach tlenowych (przetwarzanie z przerzucaniem odpadów przez okres
od 8 do 12 tygodni áącznie, przez co najmniej pierwsze 2 tygodnie proces odbywa
siĊ w zamkniĊtym reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemoĪliwiającym przedostawanie siĊ nieoczyszczonego powietrza
procesowego do atmosfery - do czasu osiągniĊcia wartoĞci AT4 {aktywnoĞü oddychania – parametr wyraĪający zapotrzebowanie tlenu przez próbkĊ odpadów w
ciągu 4 dni} poniĪej 20 mg O2/g suchej masy; áączny czas przetwarzania, moĪe
zostaü skrócony lub wydáuĪony, pod warunkiem uzyskania parametrów jakoĞciowych okreĞlonych dla stabilizatu {rozumianego jako odpady po biologicznym
przetwarzaniu, speániające wymagania okreĞlone w rozporządzeniu i klasyfikowane pod kodem 19 05 99}),
– w warunkach beztlenowych (poddawanie stabilizacji beztlenowej w procesie
dwustopniowym: w pierwszym stopniu fermentacji mezofilowej przez co najmniej 20 dni lub fermentacji termofilowej przez co najmniej 12 dni, w drugim
stopniu stabilizacji tlenowej w zamkniĊtym reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemoĪliwiającym przedostawanie siĊ nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, przez okres co najmniej 2
tygodni; dopuszcza siĊ w drugim stopniu stabilizacji tlenowej stabilizacjĊ w pryzmach na otwartym terenie, napowietrzanych przez przerzucanie odpadów co
najmniej raz w tygodniu, przez okres co najmniej 3 tygodni),
okreĞlenie sposobu prowadzenia biologicznego suszenia odpadów (zarówno frakcji
0-80 mm jak i zmieszanych odpadów komunalnych - suszenie w warunkach tlenowych, z aktywnym napowietrzaniem, w zamkniĊtym reaktorze lub hali, z zabezpieczeniem uniemoĪliwiającym przedostawanie siĊ nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, przez okres co najmniej 7 dni) oraz sposobu postĊpowania z
wytworzonymi w procesie odpadami (klasyfikuje siĊ je jako odpady o kodzie 19 05
wprowadzenie konieczno
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01 i poddaje dalszej obróbce mechanicznej, w wyniku której wytwarza siĊ odpady
klasyfikowane jako: 19 12 01; 19 12 02; 19 12 03; 19 12 04; 19 12 05; 19 12 06*; 19
12 07; 19 12 08; 19 12 10; 19 12 11*; 19 12 12 oraz odpady z podgrupy: 15 01; 16
02; 16 06 i 20 01; przy czym odpady o kodzie 19 12 10 muszą speániaü wymagania
okreĞlone przez odbiorcĊ paliwa i byü stosowane w procesie odzysku – wykorzystanie jako paliwa lub innego Ğrodka wytwarzania energii, natomiast odpady o kodzie
19 12 12, zawierające frakcjĊ ulegającą biodegradacji o wielkoĞci co najmniej 0-80
mm , aby mogáy byü skáadowane lub zagospodarowane jak stabilizat muszą byü przetworzone biologicznie i speániaü wymagania rozporządzenia),
okreĞlenie sposobu postĊpowania z odpadami wytwarzanymi w procesie biologicznego przetwarzania odpadów (kierowanie zgodnie z hierarchią postĊpowania z odpadami do odzysku albo do unieszkodliwiania),
okreĞlenie sposobu klasyfikowania biologicznego przetwarzania frakcji ulegającej
biodegradacji wydzielonej w mechanicznym przetwarzaniu odpadów:
– obróbka biologiczna, w wyniku której powstają odpady unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów: skáadowanie na skáadowiskach odpadów innych niĪ niebezpieczne i obojĊtne, lub termiczne przeksztaácanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie albo
– inne dziaáania polegające na wykorzystaniu odpadów w caáoĞci lub czĊĞci, albo
– przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu),
okreĞlenie sposobu postĊpowania ze stabilizatem (w przypadku speánienia wymagaĔ
okreĞlonych w rozporządzeniu:
– straty praĪenia są mniejsze niĪ 35% suchej masy, a zawartoĞü wĊgla organicznego jest mniejsza niĪ 20% suchej masy lub
– ubytek masy organicznej w stosunku do masy organicznej w odpadach, mierzony
stratą praĪenia lub zawartoĞcią wĊgla organicznego jest wiĊkszy niĪ 40%, lub
– wartoĞü AT4 jest mniejsza niĪ 10 mg O2/g suchej masy,
jest on unieszkodliwiany poprzez skáadowanie na skáadowiskach odpadów innych niĪ
niebezpieczne i obojĊtne lub po przesianiu na sicie o przeĞwicie oczek o wielkoĞci do
20 mm, moĪe byü stosowany do odzysku jako odpady o kodzie 19 05 03) oraz sposób potwierdzenia speánienia wymagaĔ (ww. wymagania uwaĪa siĊ za speánione, jeĪeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium
akredytowane lub posiadające certyfikat wdroĪonego systemu jakoĞci w zakresie badania parametrów okreĞlonych w rozporządzeniu, próbki do badaĔ pobiera przedstawiciel laboratorium, rocznie pobiera siĊ i bada siĊ 12 próbek - po jednej w kaĪdym
miesiącu, jeĪeli w poprzednim roku nie zostaáy przekroczone wartoĞci dopuszczalne
dla wybranego wymagania dla wiĊcej niĪ dwóch próbek, a przekroczenie dla Īadnej
z tych dwóch próbek nie jest wiĊksze niĪ 20 % liczbĊ próbek moĪna zmniejszyü do 4
w ciągu roku - po jednej na 3 miesiące, jeĪeli w roku, w którym liczba próbek zostaáa
zmniejszona do czterech w ciągu roku, chociaĪ jedna z próbek przekracza dla wybranego wymagania, od nastĊpnego miesiąca po pobraniu i zbadaniu próbki niespeániającej wartoĞci, próbki pobiera siĊ i bada siĊ z czĊstotliwoĞcią 12 próbek),
okreĞlenie okresu dostosowawczego (instalacje istniejące lub instalacje, dla których
przed dniem wejĞcia w Īycie rozporządzenia wydano decyzjĊ o Ğrodowiskowych
uwarunkowaniach lub decyzjĊ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
lub której budowa lub eksploatacja rozpoczĊáa siĊ przed dniem wejĞcia w Īycie rozporządzenia, naleĪy dostosowaü do wymagaĔ okreĞlonych w rozporządzeniu w terminie nie dáuĪszym niĪ 36 miesiĊcy od dnia wejĞcia w Īycie rozporządzenia).
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3. Skáadowanie odpadów komunalnych
3.1. Wprowadzenie
Prawo krajowe (w tym ustawa o odpadach wraz z aktami wykonawczymi) transponując
zapisy dyrektyw Wspólnoty Europejskiej stawia coraz ostrzejsze wymagania w stosunku
do unieszkodliwiania odpadów poprzez ich skáadowanie. Zgodne jest to z hierarchią
postĊpowania z odpadami i ma siĊ przyczyniü do minimalizacji iloĞci skáadowanych
odpadów.

NaleĪy podkreĞliü, Īe planowane są dalsze istotne zmiany w zakresie gospodarki
odpadami, w tym w szczególnoĞci zmiany wymagaĔ dotyczących skáadowania
odpadów.
W chwili obecnej trwają koĔcowe prace nad uchwaleniem „nowej” ustawy o odpadach
(transponującej zapisy dyrektywy o odpadach z 2008 r.). JednoczeĞnie doĞü zaawansowane
są
prace
zmierzające
do
wprowadzenie
zmian
w zapisach dyrektywy „skáadowiskowej” w tym zaostrzenia wymagaĔ dotyczących
skáadowania odpadów.

Planowane zmiany przepisów bĊdą miaáy znaczący wpáyw na sposób: lokalizacji,
projektowania, eksploatacji i zamykania skáadowisk odpadów.
Unieszkodliwianie poprzez skáadowanie odpadów jest i zapewne dáugo jeszcze bĊdzie
ostatnim, choü najczĊĞciej niezbĊdnym, elementem kaĪdego systemu gospodarki odpadami.
JednakĪe nie powinno byü ono traktowane jako podstawowa (czĊsto jedyna) technika
unieszkodliwiania odpadów.
Zmiany opáat za korzystanie ze Ğrodowiska (w szczególnoĞci za skáadowanie odpadów) w
latach 2008 - 2012 r. (ale i planowane na kolejne lata), wprowadzone nowe regulacje
prawne (Ustawa, 2011) oraz zaostrzenie wymagaĔ dot. skáadowania odpadów, powinny
wpáynąü na zmianĊ iloĞciową i jakoĞciową strumienia skáadowanych odpadów, w tym
budowĊ RIPOK wspomagających dziaáanie skáadowisk (umoĪliwiających ograniczenie
iloĞci ale i zmianĊ jakoĞci skáadowanych odpadów).

3.2. Wymagania krajowe
Szczegóáowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniĊcia,
jakim powinny odpowiadaü poszczególne typy skáadowisk odpadów, uwzglĊdniając
zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne oraz systemy kontroli reguluje
rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dn. 24.03.2003 r. wraz z rozporządzeniem zmieniającym z dn. 27.02.2009 r.
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Bardzo istotnym dla zagadnieĔ (moĪliwoĞci) skáadowania odpadów komunalnych jest
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7.09.2005 r. w sprawie kryteriów
oraz procedur dopuszczania odpadów do skáadowania na skáadowisku odpadów danego
typu wraz z póĨniejszymi zmianami w tym z dn. 12.06.2007 r. Zgodnie z zapisami tego
rozporządzenia skáadowanie odpadów komunalnych (grupa 20) jak równieĪ wybranych
odpadów z grupy 19, jest moĪliwe po speánieniu wymagaĔ okreĞlonych w z zaáączniku
4, a od dnia 1 stycznia 2013 r. dodatkowych wymagaĔ okreĞlonych w z zaáączniku 4a:
Zaáącznik 4
Kryteria dopuszczania odpadów innych niĪ niebezpieczne i obojĊtne, które nie stanowią
odpadów komunalnych, do skáadowania na skáadowisku odpadów innych niĪ niebezpieczne
i obojĊtnych.
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Zaáącznik 4a

Speánienie wymagaĔ okreĞlonych w zaáączniku 4a nie jest moĪliwe w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych (w tym równieĪ wybranych odpadów z instalacji
i urządzeĔ sáuĪących zagospodarowaniu odpadów i z oczyszczalni Ğcieków). Wymagania stawiane w zaáączniku 4a do rozporządzenia mogą byü speánione jedynie po termicznym przeksztaáceniu odpadów.

Oznacza to, Īe po 1.01.2013 r. skáadowanie zmieszanego strumienia odpadów
komunalnych bĊdzie niemoĪliwe. Przed skáadowaniem odpady bĊdą musiaáy byü
poddane procesom mechanicznym, biologicznym lub termicznym.

Wprowadzony w rozporządzeniu ostateczny termin 1 stycznia 2013 r. dla osiągniĊcia
okreĞlonych zaáączniku 4a parametrów (w tym ciepáa spalania odpadów) miaá z zaáoĪenia przyczyniü siĊ do powstania nowych technologii (alternatywnych do skáadowania)
oraz nowych podmiotów zajmujących siĊ zagospodarowaniem odpadów.
Wprowadzone wymagania są spójne z zapisami decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19
grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjĊcia odpadów na skáadowiska
na podstawie art. 16 i zaáącznika II do dyrektywy 1999/31/WE w sprawie skáadowania
odpadów.
Choü, co naleĪy podkreĞliü, wymagania okreĞlone w zaáączniku 4a, są wymaganiami
krajowymi i nie wynikają bezpoĞrednio z zapisów decyzji Rady.

3.3. Planowane zmiany wymagaĔ techniczno-technologicznych UE
dot. skáadowania odpadów
Problematyka skáadowania odpadów regulowana jest w UE przepisami dyrektywy
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre
dyrektywy (tzw. „dyrektywy ramowej”) oraz dyrektywy 1999/31/WE w sprawie skáadowania odpadów.

138

P. MANCZARSKI

W niniejszym rozdziale przedstawiono proponowane w „Draft Proposal for amendment
of Annexes to Council Directive 1999/31/EC - Version 3 of 3 November 2010” zmiany
wymagaĔ techniczno-technologicznych dot. skáadowania odpadów.

Zmiany dotyczą zapisów we wszystkich (trzech) aneksach do dyrektywy w sprawie
skáadowania odpadów i po wprowadzeniu bĊdą miaáy istotne znaczenie technologiczno-eksploatacyjne.
Aneks I Ogólne wymagania dla wszystkich typów skáadowisk.
¾ Zamykanie skáadowisk:

Proponuje siĊ wprowadzenie wymagania uszczelnienia wierzchowiny zamykanego
skáadowiska odpadów innych niĪ niebezpieczne i obojĊtne (dotychczas dotyczyáo to
tylko skáadowisk odpadów niebezpiecznych). Decyzja dot. koniecznoĞci uszczelnienia wierzchowiny zamykanego skáadowiska ma byü podejmowana przez wáaĞciwy
organ ochrony Ğrodowiska w oparciu o analizĊ wpáywu i zagroĪeĔ wynikających z
eksploatacji skáadowiska na Ğrodowisko (w szczególnoĞci gruntowo-wodne) i wynikającej z tej analizy koniecznoĞci ograniczenia powstawania odcieków. Proponowany sposób uszczelnienia wierzchowiny zamykanego skáadowiska odpadów innych
niĪ niebezpieczne i obojĊtne powinien uwzglĊdniaü nastĊpujące warstwy:
x drenaĪu gazowego,
x trudnoprzepuszczalnego uszczelnienia mineralnego (nie jest wymagane uszczelnienie syntetyczne),
x warstwy drenaĪowej (dla wód opadowych), min. 0,5 m gruboĞci,
x pokrywy gruntowej z wierzchnią warstwą glebową, min. 1,0 m gruboĞci.

¾

Odgazowanie skáadowisk:

Proponuje siĊ wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku odgazowania skáadowisk
odpadów innych niĪ niebezpieczne i obojĊtne z wyjątkiem skáadowisk speániających
wymagania (patrz zmiany w Aneksie II) dot. zawartoĞci ogólnego wĊgla organicznego (TOC) okreĞlone w decyzji dot. kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do
skáadowania.
Zaostrzono wymagania dot. systemów odgazowania i eksploatacji skáadowisk:
x JeĞli to moĪliwe z punktu widzenia praktycznego to tylko jedna (wydzielona)
kwatera moĪe byü przeznaczona do skáadowania odpadów ulegających biodegradacji,
x Powierzchnia sektorów eksploatacyjnych (otwartych, nie poddanych rekultywacji poĞredniej i przeznaczonych do bieĪącej eksploatacji czĊĞci skáadowiska)
powinna byü maksymalnie ograniczona,
x Tymczasowe uszczelnienie wierzchowiny wraz z systemem zbierania gazu
skáadowiskowego powinno byü zastosowane bez zwáoki (tak szybko jak jest to
uzasadnione praktycznie) na wszystkich czĊĞciach skáadowiska nie bĊdących
sektorami eksploatacyjnymi,
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Powierzchnia sektorów eksploatacyjnych wraz ze skarpami powinna byü przykryta tymczasowym uszczelnieniem wierzchowiny wraz z systemem zbierania
gazu skáadowiskowego tak szybko jak jest to technicznie moĪliwe jednak nie
dáuĪej niĪ 24 miesiące po rozpoczĊciu eksploatacji (co powinno byü okreĞlone
we wáaĞciwej decyzji administracyjnej – instrukcji eksploatacji) chyba, Īe prowadzący skáadowisko udowodni uzyskanie podobnego ograniczenia emisji metanu innymi metodami technicznymi,
NaleĪy podejmowaü wáaĞciwe dziaáania (pomiary), zgodne z zapisami Aneksu
III (patrz zmiany w Aneksie III), w celu oceny efektywnoĞci i sprawnoĞci technicznej systemu zbierania gazu skáadowiskowego oraz koĔcowej i tymczasowej
warstwy uszczelniającej wierzchowinĊ skáadowiska. Uszkodzenia i nieprawidáowoĞci powinny byü usuwane bez zwáoki,
Zebrany gaz skáadowiskowy musi byü oczyszczony i wykorzystany do wytwarzania energii chyba, Īe jest to technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.
Gaz nie wykorzystany do wytwarzania energii musi byü unieszkodliwiony poprzez spalenie w pochodni. JeĞli spalanie w pochodni nie jest moĪliwe emisja
gazu skáadowiskowego powinna byü ograniczana poprzez utlenianie biologiczne lub inną równowaĪną technologiĊ.

Aneks II Kryteria i procedury dopuszczenia odpadów do skáadowania.
¾ Kryteria dopuszczenia odpadów do skáadowania na skáadowiskach odpadów
innych niĪ niebezpieczne i obojĊtne bez systemu odgazowania :

Proponuje siĊ wprowadzenie nastĊpujących kryteriów dopuszczenia odpadów do
skáadowania na skáadowiskach odpadów innych niĪ niebezpieczne i obojĊtne nie wyposaĪonych w systemy odgazowania:
Parametr

WartoĞü

TOC (ogólny wĊgiel organiczny)

6% (*)

(*) Dopuszczona jest zawartoĞü 18% TOC w przypadku udowodnienia Īe:
x

x

x

¾

TOC jest powodowane przez zawartoĞü wĊgla elementarnego lub,
aktywnoĞü oddychania suchej masy odpadów jest mniejsza niĪ 5 mg O2/g s.m.
Metodyka pomiaru (np. AT4) powinna byü uzgodniona z wáaĞciwym organem lub,
wytwarzanie metanu z suchej masy odpadów jest mniejsza niĪ 75 g CH4/kg s.m.
Metodyka pomiaru powinna byü uzgodniona z wáaĞciwym organem.

Kryteria dopuszczenia odpadów niebezpiecznych do skáadowania na skáadowiskach odpadów innych niĪ niebezpieczne i obojĊtne:

Proponuje siĊ wprowadzenie nastĊpujących dodatkowych (w stosunku do testów
wymywania) kryteriów:
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Parametr

WartoĞü

TOC (ogólny wĊgiel organiczny)

5% (*)

pH

6

ANC (zdolnoĞü neutralizacji kwasów)

Musi byü oceniona

(*) Dopuszczone jest ustalenie przez wáaĞciwy organ wyĪszej wartoĞü TOC w przypadku udowodnienia Īe:
x

x

x

¾

TOC jest powodowane przez zawartoĞü wĊgla elementarnego lub,
aktywnoĞü oddychania suchej masy odpadów jest mniejsza niĪ 5 mg O2/g s.m.
Metodyka pomiaru (np. AT4) powinna byü uzgodniona z wáaĞciwym organem lub,
wytwarzanie metanu z suchej masy odpadów jest mniejsza niĪ 75 g CH4/kg s.m.
Metodyka pomiaru powinna byü uzgodniona z wáaĞciwym organem.

á

á

Kryteria dopuszczenia odpadów do sk adowania na sk adowiskach odpadów
niebezpiecznych:

Proponuje siĊ wprowadzenie nastĊpujących dodatkowych (w stosunku do testów
wymywania) kryteriów:
Parametr
LOI (*)
TOC (*) (ogólny wĊgiel organiczny)
ANC (zdolnoĞü neutralizacji kwasów)

WartoĞü
10 %
6% (**)
Musi byü oceniona

(*) WskaĨniki LOI lub TOC mogą byü stosowane wymiennie. WáaĞciwy organ moĪe ustaliü
wyĪsze wartoĞci wskaĨników dla odpadów powstających w trakcie poszukiwania ropy lub gazu
czy odpadów z procesów wysokotemperaturowych.
(**) Dopuszczone jest ustalenie przez wáaĞciwy organ wyĪszej wartoĞü TOC w przypadku udowodnienia Īe:
x
TOC jest powodowane przez zawartoĞü wĊgla elementarnego lub,
x
aktywnoĞü oddychania suchej masy odpadów jest mniejsza niĪ 5 mg O2/g s.m. Metodyka pomiaru (np. AT4) powinna byü uzgodniona z wáaĞciwym organem lub,
x
wytwarzanie metanu z suchej masy odpadów jest mniejsza niĪ 75 g CH4/kg s.m. Metodyka pomiaru powinna byü uzgodniona z wáaĞciwym organem,
x
DOC = 800 mg/kg jest osiągane w teĞcie wymywania (L/S = 10 l/kg), przy pH macierzystym odpadów lub pH 7,5-8,0.
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Procedury kontroli i monitoringu skáadowisk w okresie eksploatacji
i po ich zamkniĊciu.

Proponuje siĊ wprowadzenie nastĊpujących uzupeánieĔ w zakresie zakresu i czĊstotliwoĞci monitoringu skáadowisk:
WskaĨnik
Oszacowanie wytwarzania
i emisji gazu
skáadowiskowego (4)
Parametry systemu odgazowania skáadowiska: przepáyw, temperatura gazu, ciĞnienie
gazu, skáad gazu (CH4, CO2, O2, H2S, H2 etc.)
SzczelnoĞü systemu odgazowania (6,7)

Faza
eksploatacji

Faza
poeksploatacyjna

raz w roku

raz w roku

raz w miesiącu (5) raz na szeĞü miesiĊcy (5)
kwartalnie

raz w roku

(4) Emisja gazu skáadowiskowego powinna byü szacowana metodyką (do okreĞlenia)
bazującą na bilansie: wytwarzania gazu (obliczenia modelowe w oparciu o skáad odpadów),
iloĞci zbieranego gazu oraz iloĞci utlenionego metanu.
(5) EfektywnoĞü systemy odgazowania powinna byü sprawdzana okresowo przez porównanie: przepáywu
gazu (z uwzglĊdnieniem korekty temperaturowej i ciĞnienia) z wytwarzaniem
gazu (patrz (4)). Przepáywomierze muszą byü kalibrowane (legalizowane) co najmniej raz na
dwa lata. StĊĪenia CH4, CO2, O2 musza byü okreĞlane obligatoryjnie pozostaáe skáadniki w
miarĊ potrzeb w powiązaniu z jakoĞcią odpadów i ich testami wymywania.
(6) SzczelnoĞü systemu odgazowania (zarówno systemy zbierania i transport gazu jak i
uszczelnia wierzchowiny skáadowiska - emisja powierzchniowa), powinny byü okreĞlane za
pomocą przyrządów pomiarowych (jonizacja, podczerwieĔ lub inna metoda) pozwalających
na okreĞlanie stĊĪenia metanu z dokáadnoĞcią do 1 ppm. Analiza danych pomiarowych
moĪe spowodowaü wydáuĪenie minimalnej czĊstotliwoĞci badaĔ monitoringowych.
(7) WáaĞciwy organ, na podstawie analizy charakterystyki skáadowiska moĪe podjąü decyzjĊ
o braku koniecznoĞci prowadzenia badaĔ.

4. Podsumowanie
4.1. Kompostowanie i MBP
Kompostowanie pozwala na unieszkodliwienie odpadów pod wzglĊdem sanitarnym,
a gáówny produkt procesu – kompost, moĪe byü wykorzystany jako nawóz organiczny
w agrotechnice i/lub przy rekultywacji/uĪyĨnianiu terenów.
Komposty (stabilizaty) otrzymane ze zmieszanego strumienia odpadów komunalnych
(mechaniczno-biologiczne przetwarzanie - MBP) są gorszej jakoĞci (w wiĊkszym
stopniu zanieczyszczone są tworzywami sztucznymi, szkáem, a zwáaszcza charakteryzuje
je wiĊksza zawartoĞü metali ciĊĪkich) od sporządzonych na bazie selektywnie gromadzonych odpadów organicznych.
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Zagospodarowanie gáównego produktu kompostowania – kompostu stwarza coraz
wiĊcej problemów.
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoĪeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)
wprowadziáa obowiązek uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozów
organicznych, w tym kompostów. Jest to procedura skomplikowana, droga i czasocháonna – bardzo trudna do przeprowadzenia szczególnie w maáych i Ğredniej wielkoĞci
kompostowniach odpadów.
Wymagania stawiane, nawozom organicznym i organiczno-mineralnym dopuszczonym
do obrotu, rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy są trudne (a wrĊcz niemoĪliwe) do speánienia przez komposty z odpadów. Konieczne jest zatem ustalenie wyma-

gaĔ specyficznych dla kompostów z odpadów.

Biorąc pod uwagĊ wymagania dot. ograniczenia skáadowania odpadów ulegających
biodegradacji, niezbĊdne jest (i bĊdzie w najbliĪszej przyszáoĞci) stosowanie zarówno
biologicznych jak i termicznych metod przeksztaácania odpadów komunalnych, w tym
koniecznoĞü budowy nowych i rozbudowy istniejących linii technologicznych m. in.:
- kompostowni odpadów organicznych,
- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
- obiektów fermentacji odpadów,
- spalarni odpadów komunalnych (zwáaszcza w duĪych miastach i aglomeracjach
miejskich).
á

4.2. Sk adowanie

Proponowane w „Draft Proposal for amendment of Annexes to Council Directive
1999/31/EC - Version 3 of 3 November 2010” zmiany wymagaĔ technicznotechnologicznych dot. skáadowania odpadów po wprowadzeniu bĊdą miaáy istotne

znaczenie technologiczno-eksploatacyjne.
Wymagania dot. zamykania, odgazowania, kryteriów dopuszczenia odpadów do
skáadowania jak i monitoringu skáadowisk mają na celu lepszą ochronĊ Ğrodowiska
przed odpadami, jednakĪe w wielu wypadkach nie są dostosowane do krajowych
warunków eksploatacji skáadowisk.

Bardzo istotny wydaje siĊ byü aktywny udziaá przedstawicieli i ekspertów z Polski
w dalszych pracach nad planowanymi do wprowadzenia zmianami aktów prawnych UE
i uwzglĊdnienie w pracach specyfiki krajowych skáadowisk. NaleĪy podkreĞliü, Īe
podobne stanowiska przedstawiają równieĪ inne kraje czáonkowski (Wielka Brytania,
Wáochy, Hiszpania jak i z pewnoĞcią wiĊkszoĞü „nowych” czáonków Wspólnoty Europejskiej).
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Wnioski

WdroĪenie uchwalonych dziaáaĔ prawnych (i wynikających z nich konsekwencji
organizacyjnych, technicznych i technologicznych) powinno znacząco uáatwiü
organizacjĊ zintegrowanych, regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi w tym umoĪliwiü budowĊ RIPOK.
Dziaáania te powinny przyczyniü siĊ takĪe do dotrzymania terminów realizacji zadaĔ
naáoĪonych na RP przez UE dotyczących m. in. zmniejszenia iloĞci zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych na skáadowiska odpadów, jak i osiągniĊcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu tych odpadów.
Do niezbĊdnych dziaáaĔ, jakie naleĪy podjąü w najbliĪszych latach naleĪy zaliczyü:
wdraĪanie regionalnych (ponad gminnych) rozwiązaĔ gospodarki odpadami,
w oparciu o zapisy wojewódzkich planów gospodarki odpadami,
x zamykanie lokalnych skáadowisk odpadów komunalnych, ich zabezpieczanie
i rekultywacja terenu,
x ograniczanie iloĞci biologicznie rozkáadalnych odpadów usuwanych na skáadowiska,
x budowa nowych, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
zlokalizowanych i wyposaĪonych zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce
prawa.
x

W ramach aktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami naleĪy
w sposób racjonalny dostosowywaü/wyposaĪaü zarówno istniejące jak i planowane
obiekty tak aby peániáy one funkcjĊ RIPOK. To wáaĞnie dziaáania ponad lokalne np.

prowadzone przez Celowe Związki Gmin mogą przyczyniü siĊ do zmiany systemów
gospodarki odpadami komunalnymi na systemy zintegrowane, w których skáadowiska są
waĪnymi choü nie jedynymi obiektami technologicznymi unieszkodliwiania odpadów.
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