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1. Wprowadzenie 
Obowi zuj ce do ko ca 2011 r. regulacje prawne dot. gospodarki odpadami komunal-
nymi nie stworzy y wystarczaj cych podstaw do zmniejszenia ilo ci odpadów kierowa-
nych na sk adowiska oraz nie stymulowa y konieczno ci budowy nowych regionalnych 
instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych  
w sposób inny ni  ich sk adowanie.

Zadania gmin 
Gminy maj  zapewni  czysto  i porz dek na swoim terenie i stworzy  warunki nie-
zb dne do ich utrzymania (Ustawa, 2011), poprzez m. in. zapewnie budowy, utrzyma-
nia i eksploatacji w asnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instala-
cji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
Nale y podkre li , e realizuj c zapisy dyrektywy o odpadach z 2008 r. zobowi zano
gminy osi gni cia (do dnia 31 grudnia 2020 r.): 

poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego u ycia co najmniej 50% wago-
wo nast puj cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucz-
nych i szk a,
poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia i odzysku innymi meto-
dami co najmniej 70% wagowo innych ni  niebezpieczne odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych. 

Gminy zobowi zane s  równie  do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj -
cych biodegradacji kierowanych do sk adowania:

do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie wi cej ni  50% wagowo ca kowitej masy odpadów 
komunalnych ulegaj cych biodegradacji kierowanych do sk adowania, 
do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie wi cej ni  35% wagowo ca kowitej masy odpadów 
komunalnych ulegaj cych biodegradacji kierowanych do sk adowania 

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
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Realizacja zada  na o onych na gminy w tym w szczególno ci dotycz cych budowy, 
utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunal-
nych oraz zapewnienia osi gni cia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania 
do ponownego u ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegaj cych biodegradacji kierowanych do sk adowania wymaga regiona-
lizacji planowanych i realizowanych dzia a  w celu zapewnienia ich odpowiedniej 
skali technicznej, technologicznej i ekonomicznej. 

Zmiany w ustawie o odpadach – instalacje regionalne 
W obowi zuj cej ustawie o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pó n. zm.) 
wprowadzono istotne z punktu widzenia technologicznego zmiany (Ustawa 2011): 
1. nowe, oczekiwane i bardzo wa ne z punktu widzenia technologicznego definicje: 

bioodpady - rozumie si  przez to ulegaj ce biodegradacji odpady z terenów zieleni, 
odpady spo ywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zak adów gastronomii, za-
k adów ywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a tak e podobne ze 
wzgl du na swój charakter lub sk ad odpady z zak adów produkuj cych lub wprowa-
dzaj cych do obrotu ywno ,
odpady zielone – rozumie si  przez to odpady ulegaj ce biodegradacji, pochodz ce  
z piel gnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyj tkiem odpadów pochodz cych  
z czyszczenia ulic i placów, 
ponowne u ycie – rozumie si  przez to proces, w wyniku którego nieb d ce odpa-
dami produkty lub ich cz ci s  wykorzystywane ponownie do tego samego celu, do 
którego by y przeznaczone, 
przetwarzanie – rozumie si  przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania,  
w tym przygotowanie poprzedzaj ce odzysk lub unieszkodliwianie,  
przygotowaniu do ponownego u ycia – rozumie si  przez to odzysk polegaj cy  
na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub ich cz -
ci, które wcze niej sta y si  odpadami, s  przygotowywane do tego,  

aby mog y by  ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynno ci prze-
twarzania wst pnego,  
selektywne zbieranie – rozumie si  przez to zbieranie, w ramach którego dany stru-
mie  odpadów, w celu u atwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie 
rodzaje odpadów charakteryzuj ce si  takimi samymi w a ciwo ciami  
i takim samym charakterem, 
region gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie si  przez to obszar, okre-
lony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, licz cy co najmniej  

150 000 mieszka ców i wyznaczaj cy gminy wchodz ce w jego sk ad; regionem go-
spodarki odpadami komunalnymi mo e by  równie  gmina licz ca powy ej
500 000 mieszka ców, 
regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – rozumie si
przez to zak ad zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczaj cej do 
przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszka ego przez co najmniej 
120 000 mieszka ców, spe niaj cy wymagania NDT lub technologii (art. 143 PO )
oraz zapewniaj cy termiczne przekszta canie odpadów lub: 
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a. mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych  
i wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadaj cych si
w ca o ci lub cz ci do odzysku, 

b. przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 
oraz wytwarzanie z nich produktu o w a ciwo ciach nawozowych lub rodków 
wspomagaj cych upraw  ro lin, 

c. sk adowanie odpadów powstaj cych w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozosta o ci z sortowa-
nia odpadów komunalnych o pojemno ci pozwalaj cej na przyjmowanie przez 
okres nie krótszy ni  15 lat odpadów w ilo ci nie mniejszej ni  powstaj ca w in-
stalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komu-
nalnych.  

2. Zakazano: 
zbierania oraz przetwarzania poza regionem, okre lonym w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami, na którym zosta y wytworzone:  
– zmieszanych odpadów komunalnych,  
– pozosta o ci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych  

do sk adowania,  
– odpadów zielonych, 
przywozu na teren regionu okre lonego w wojewódzkim planie gospodarki odpa-
dami ww. odpadów wytworzonych poza obszarem tego regionu. 

3. W sposób istotny zmieniono wymagania dot. planowania w gospodarce odpadami 
pozostawiaj c jedynie krajowy i wojewódzkie plany gospodarki odpadami. 
Wzmocniono znaczenie1 i rozszerzono zakres wojewódzkich planów gospodarki 
odpadami, które powinny zawiera  m. in.: 

1) okre lenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem 
gmin wchodz cych w sk ad regionu; 

2) wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych  
w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji 
przewidzianych do zast pczej obs ugi tych regionów, w przypadku gdy znajduj -
ca si  w nich instalacja uleg a awarii; 

3) plan zamykania instalacji niespe niaj cych wymaga  ochrony rodowiska, któ-
rych modernizacja nie jest mo liwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasad-
niona z przyczyn ekonomicznych. 

Wyd u ono okres aktualizacji planów gospodarki odpadami (nie rzadziej ni  raz na  
6 lat) oraz sprawozdawczo ci z realizacji planów gospodarki odpadami  
(okres  
3 lat). 

                                                            

1  Uchwa a w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego. 
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Wprowadzono wymagania stawiane prowadz cemu regionaln  instalacj  do przetwarza-
nia odpadów komunalnych zobowi zuj c go do: 

zawarcia umowy na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, od-
padów zielonych lub pozosta o ci z sortowania odpadów komunalnych przezna-
czonych do sk adowania ze wszystkimi podmiotami odbieraj cymi odpady ko-
munalne od w a cicieli nieruchomo ci, którzy wykonuj  swoj  dzia alno  w ra-
mach regionu wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, 
przyj cia odpadów (w przypadku wyst pienia awarii innej regionalnej instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych) je li instalacja zosta a wskazana w wo-
jewódzkim planie gospodarki odpadami jako przewidziana do zast pczej obs ugi 
tego regionu, 
przedstawienia, (w terminie 7 dni) na wniosek gminy lub podmiotu odbieraj cego
odpady komunalne od w a cicieli nieruchomo ci, kalkulacji kosztów zagospoda-
rowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozosta-
o ci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do sk adowania. 

W kolejnych rozdzia ach referatu przedstawiono najwa niejsze z punktu widzenia 
techniczno-technologicznego, wprowadzone zmiany dotycz ce mechanicznobiologicz-
nego przetwarzania odpadów komunalnych i unieszkodliwiania poprzez sk adowanie.  

2. Mechaniczno-biologicznego przetwarzanie odpadów 
komunalnych 

Realizacja dzia a  systemowych o skali regionalnej ma szczególne znaczenie w zakresie 
odzysku i unieszkodliwiania zmieszanego strumienia odpadów komunalnych. 
Odpowiedni jako ciowo i ilo ciowo strumie  odpadów kierowany do instalacji odzysku 
/ unieszkodliwiania warunkuje spe nienie kryteriów rodowiskowych, technologicznych 
i ekonomicznych, pozwalaj c na budow  i eksploatacj  instalacji: 

spe niaj cych wymagania ochrony rodowiska (w tym Najlepszej Dost pnej 
Techniki), 
w a ciwych technologicznie (dostosowanych do charakterystyki jako ciowej i 
ilo ciowej poddawanych przetwarzaniu odpadów, umo liwiaj cych uzyskanie 
zak adanego efektu ekologicznego, etc.), 
akceptowalnych ekonomicznie (optymalizacja i jednoczesna minimalizacja kosz-
tów jednostkowych odzysku i unieszkodliwiania odpadów). 

2.1. Wprowadzenie 
W metodach biochemicznych przeróbki odpadów (nazywanych te  biologicznym prze-
twarzaniem odpadów) stosowane s  dwie podstawowe metody: 
1. kompostowanie/stabilizacja tlenowa (metoda tlenowa), 
2. fermentacja (metoda beztlenowa). 
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W procesie kompostowania nast puje unieszkodliwienie odpadów pod wzgl dem 
sanitarnym, a produktem g ównym jest kompost lub stabilizat, który mo e (i powinien) 
by  wykorzystany. 
W procesie fermentacji beztlenowej (w praktyce fermentacji metanowej), produktami 
g ównymi s  biogaz oraz pozosta o  o do  dobrych w a ciwo ciach nawozowych 
(cho  oczywi cie zale y to od jako ci wsadu).  
Ograniczenie mo liwo ci stosowania sk adowania jako metody unieszkodliwiania 
odpadów ulegaj cych biodegradacji spowodowa o wzrost zainteresowania biologicznym 
przetwarzaniem odpadów. Unijne prawodawstwo, a szczególnie kolejne projekty dyrek-
tywy o bioodpadach wywo a y dyskusje na temat zastosowania kompostowa-
nia/stabilizacji i fermentacji beztlenowej jako metod recyklingu i unieszkodliwiania 
odpadów. Chocia  rozwi zania zawarte w projekcie nie zosta y jeszcze (i wiele wskazu-
je, e nie zostan ) uchwalone, wykorzystanie procesu kompostowania w gospodarce 
odpadami mo na podzieli  na: kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwa-
rzanie odpadów w warunkach tlenowych. Kryterium tego podzia u stanowi rodzaj 
kompostowanych odpadów zgodnie z nast puj cymi definicjami (projekt dyrektywy o 
bioodpadach):
Kompostowanie - oznacza autotermiczny i termofilowy rozk ad biologiczny selektywnie 
zebranych bioodpadów, w obecno ci tlenu i w kontrolowanych warunkach, przez mikro- 
i makroorganizmy w celu produkcji kompostu.
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów - oznacza przetwarzanie „pozosta-
ych” odpadów komunalnych, niesortowalnych  lub ka dych innych bioodpadów nieod-

powiednich do kompostowania albo beztlenowego rozk adu w celu stabilizacji i zmniej-
szenia ich obj to ci.
Bioodpady - (odpady ulegaj ce biodegradacji) oznacza ka de odpady, które ulegaj
rozk adowi tlenowemu lub beztlenowemu, takie jak odpady ywno ci, odpady ogrodowe 
oraz papier i karton. 
Kompost - oznacza materia  stabilny, sanitarnie pewny, podobny do próchnicy, bogaty w 
substancje organiczne i niewydzielaj cy przykrych zapachów, uzyskiwany w procesie 
kompostowania selektywnie zbieranych bioodpadów, który spe nia wymagania rodowi-
skowych klas jako ci zawarte w Aneksie III (do projektu dyrektywy). 
Obowi zuj ce obecnie w Polsce przepisy prawne nie okre laj  jednoznacznej definicji 
kompostowania i kompostu. Poj cia te pojawiaj  si  w ustawach i rozporz dzeniach 
wykonawczych dotycz cych 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 pó n. zm.): 
Recykling – prowadzenie odzysku polegaj ce na powtórnym przetwarzaniu substancji 
lub materia ów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania 
substancji lub materia u o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. 
Recykling organiczny – obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenow  odpa-
dów, które ulegaj  rozk adowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy 
wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub 
metan, sk adowanie na sk adowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling orga-
niczny.
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Odzysk – wszelkie dzia ania, nie stwarzaj ce zagro enia dla ycia, zdrowia ludzi lub 
rodowiska, polegaj ce na wykorzystaniu odpadów w cz ci lub w ca o ci, lub prowa-

dz ce do odzyskania z odpadów substancji, materia ów lub energii i ich wykorzystaniu. 
Odpady ulegaj ce biodegradacji - odpady, które ulegaj  rozk adowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. 

2.2. Kompostowanie - podstawowe informacje technologiczne 
Kompostowanie odpadów – jest to metoda oparta na naturalnych reakcjach biochemicz-
nych przebiegaj cych w glebie (mineralizacja, humifikacja), zintensyfikowanych  
w sztucznie wytworzonych optymalnych warunkach, zapewniaj cych mo liwo  stero-
wania tymi procesami. Kompostowanie odbywa si  przy udziale licznych grup mikroor-
ganizmów. Jest to g ównie proces tlenowy. 
Kompostowanie jest procesem biotermicznym, który zachodzi w dwóch fazach: 
Faza I –  kompostowanie termofilowe nazywane te  kompostowaniem intensywnym 

lub faz  wysoko temperaturow ;
Faza II –  kompostowanie mezofilowe nazywane równie  dojrzewaniem. 
Czas przebiegu faz zale y od sk adu kompostowanej biomasy i stosowanej technologii. 
Mineralizacja tlenowa jest procesem egzotermicznym, a intensywno  rozk adu zale y
od podatno ci zwi zków na rozk ad. Bardzo atwo ulegaj  rozk adowi t uszcze, wi k-
szo  cukrów (w tym skrobia) i bia ek; trudniej hemicelulozy i celuloza. Natomiast 
lignina oraz bia ka z grupy skleroproteidów (np. keratyna) s  bardzo oporne na rozk ad.
W fazie kompostowania intensywnego temperatura mo e przekroczy  nawet 700C. Faza 
ta ma kluczowe znaczenie dla procesów higienizacji. 
Niektórzy autorzy rozró niaj  cztery fazy kompostowania: 
Faza I –  faza wst pnego kompostowania nazywana te  faz  wzrostu temperatury, 

krótka faza mezofilowa, w której nast puje zainicjowanie procesu kompo-
stowania i namna anie mikroorganizmów; 

Faza II –  faza termofilowa czyli faza intensywnego kompostowania nazywana te
wysoko temperaturow ;

Faza III –  faza mezofilowa nazywana kompostowaniem w a ciwym;
Faza IV –  faza dojrzewania kompostu (dalszy spadek temperatury, powstawanie 

humin, mo e trwa  kilka miesi cy).
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Mo na wymieni  nast puj ce zalety metody kompostowania/stabilizacji tlenowej 
stanowi ce o jego znaczeniu w nowoczesnym systemie gospodarowania odpadami: 

kompostowanie umo liwia recyrkulacj  znacz cych ilo ci odpadów ulegaj cych
biodegradcji (zapewnia uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu organiczne-
go), 
kompostowanie zapewnia unieszkodliwianie odpadów pod wzgl dem sanitarno-
epidemiologicznym; 
szacuje si , e wykorzystanie kompostowania i innych metod biologicznego przetwa-
rzania mo e zmniejszy  o 30 - 50% strumie  odpadów kierowanych na sk adowiska; 
technologie kompostowania s  sprawdzone w skali technicznej, dost pne i stosun-
kowo atwe w eksploatacji; 
kompostowanie jest „akceptowalne” pod wzgl dem ekonomicznym (zarówno z 
punktu widzenia kosztów inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych); 
produkt kompostowania jest (mo e by ) warto ciowym materia em, przydatnym do 
wielu celów, jest m.in. baz  substancji humusowych niezb dnych dla zapewnienia 
urodzajno ci gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu); 
kompostowanie stanowi podstawowy element ka dego zintegrowanego systemu 
gospodarowania odpadami. 

Komposty (nazywane dla rozró nienia stabilizatem) otrzymane ze zmieszanego strumie-
nia odpadów komunalnych (mechaniczno-biologiczne przetwarzanie - MBP) s  gorszej 
jako ci od sporz dzonych na bazie selektywnie gromadzonych i innych odpadów orga-
nicznych. W wi kszym stopniu zanieczyszczone s  tworzywami sztucznymi, szk em, a 
zw aszcza charakteryzuje je wi ksza zawarto  metali ci kich. Dotyczy to szczególnie 
produktów otrzymywanych w kompostowniach (zak adach MBP) stosuj cych intensyw-
ne wst pne rozdrabnianie odpadów (zw aszcza w rozdrabniarkach m otkowych) oraz 
ewentualnie dwustopniowe rozdrabnianie (pulweryzacj ). Dla polepszenia jako ci 
stabilizatu proponuje si  unikanie „g bokiego” rozdrabniania odpadów i oddzielanie 
przez przesiewanie drobnej frakcji odpadów (poni ej 10 mm), a tak e zorganizowanie 
zbiorki odpadów niebezpiecznych, zawieraj cych szczególnie szkodliwe metale ci kie, 
takich jak np. baterie, akumulatory, opakowania po farbach i lakierach, rodkach ochro-
ny ro lin itp. 
W procesie kompostowania zmieszanego strumienia odpadów uzyskuje si  jednak 
g ówny zasadniczy cel kompostowania, a mianowicie unieszkodliwienie materia u pod 
wzgl dem sanitarno epidemiologicznym (higienizacj ) oraz stabilizacj  kompostowa-
nego materia u.
Wiele firm oferuje obecnie w asne systemy i urz dzenia do kompostowania / MBP, 
zarówno zmieszanego strumienia odpadów komunalnych jak i gromadzonych selektyw-
nie odpadów organicznych. 
Na rynku pojawiaj  si  wci  nowe firmy co wiadczy o zainteresowaniu metod  kom-
postowania odpadów na wiecie i o perspektywach jej rozwoju. 
Zak ady kompostowania przyjmuj ce do przerobu organiczne sk adniki odpadów komu-
nalnych gromadzone oddzielnie, zacz to intensywnie rozwija  pod koniec ubieg ego
wieku. Ich geneza czy si  z upowszechnianiem metod selektywnej zbiorki odpadów 
komunalnych maj cej na celu odzysk sk adników o walorach u ytkowych ze strumienia 
odpadów i zmniejszenie ilo ci odpadów kierowanych na sk adowisko lub do spalarni. 
Oddzielne gromadzenie odpadów spo ywczych i innych do nich zbli onych zabezpiecza 
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pozosta  mas  odpadów przed nadmiernym zanieczyszczeniem, u atwia ich przerób. Z 
kolei same organiczne odpady stanowi  idealny materia  do biochemicznego przerobu, a 
wi c i do kompostowania, umo liwiaj  uzyskanie w sposób stosunkowo prosty kompo-
stu dobrej jako ci, o wysokiej zawarto ci substancji organicznej i znikomym udziale 
sk adników szkodliwych, takich jak niektóre metale ci kie. Mo na si  spodziewa
dalszego rozwoju kompostowni biomasy w zwi zku z upowszechnianiem metod separa-
cyjnej zbiorki odpadów, a wi c ze zwi kszon  poda  tego materia u.
W niektórych krajach europejskich (np. Holandia, Niemcy, Austria) wprowadza si
obligatoryjnie obowi zek oddzielnego gromadzenia biomasy w oparciu o odpowiednie 
ustawy ogólnokrajowe lub regulacje prawne wewn trz poszczególnych rejonów (np. 
Landów w Niemczech) lub miast.  
Selektywnie zebrane odpady ulegaj ce bioodegradacji, po przewiezieniu odpowiednimi 
pojazdami do zak adu przeróbki, poddane s  samodzielnemu kompostowaniu lub cz -
ciej mieszane s  z innymi odpadami organicznymi zbieranymi w danym rejonie, jak 

odpady zieleni miejskiej, rozk adalne biologicznie odpady przemys owe oraz osady 
ciekowe i dopiero wówczas s  kompostowane. 

2.3. Systemy kompostowania 
Do kompostowania biomasy stosowane s  ró ne systemy. Na ich dobór rzutuje ilo  i 
jako  przerabianych odpadów, warunki lokalizacyjne zak adu, lokalne wymagania 
budowlane i inne. Liczne firmy oferuj  ró ne rozwi zania techniczne instalacji do 
kompostowania / MBP. Zwykle odpady s  na wst pie rozdrabniane, wydziela si  z nich 
niekiedy zanieczyszczenia (zw aszcza metale), miesza z materia em strukturotwórczym i 
reguluj cym zawarto  wilgoci. Do tego celu wykorzystuje si  dojrza y kompost, trociny 
i inne odpady drewna, a niekiedy nawet rozdrobnione odpady komunalne. W praktyce 
odpady organiczne z separacyjnej zbiórki cz sto kompostuje si  w pryzmach na otwar-
tym powietrzu, niekiedy z zastosowaniem zewn trznej warstwy izolacyjnej. Pryzmy s
okresowo przerzucane, zaopatrzone w system napowietrzania i zorganizowanego odbie-
rania odcieków. Inne rozwi zania przewiduj  pe ne lub cz ciowe zadaszenie pryzm 
(hermetyzacja procesu kompostowania). 
Niektórzy specjali ci wskazuj , e kompostowanie w pryzmach lepiej nadaje si  do 
odpadów zieleni, natomiast kompostowanie odpadów organicznych kuchennych lepiej 
przeprowadza  w komorach dla ograniczenia uci liwo ci zwi zanych z emisj  odorów. 
W ramach systemów komorowych cz sto stosowane s  zestawy stacjonarnych lub 
przewo nych komór zaopatrzonych w odpowiednie uk ady do napowietrzania. Rzadziej 
wykorzystywane s  ruchome obrotowe komory. Proces dojrzewania kompostu prowa-
dzony jest w pryzmach, na p ytach kompostowych, lub te  w komorach drugiego stop-
nia. 
Kompostowanie bioodpadów mo na równie  prowadzi  w typowych instalacjach MBP 
stosowanych do przerobu zmieszanego strumienia odpadów. Na przyk ad z powodze-
niem do tego celu wykorzystuje si  system DANO. 
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Klasyfikacja systemów kompostowania 
Systemy kompostowania mog  by  klasyfikowane na podstawie ró nych kryteriów. 
W przypadku systemów kompostowania selektywnie gromadzonych odpadów organicznych: 

kompostowanie w warunkach naturalnych w pryzmach na otwartym powietrzu, 
poprzedzone wst pn  obróbk  odpadów; 
kompostowanie w warunkach sztucznych ze wst pn  obróbk  w komorach lub na 
p ytach.

Kolejny podzia  uwzgl dnia sposób prowadzenia procesu kompostowania: 
kompostowanie w pryzmach uk adanych na otwartym powietrzu lub zadaszonych 
(niekiedy w ca kowicie zamkni tym pomieszczeniu), najcz ciej na p ytach kompo-
stowych u atwiaj cych sztuczne napowietrzanie pryzm odprowadzanie odcieków; 
pryzmy mog  by  okresowo przerzucane przy u yciu odpowiednich urz dze .
kompostowanie w ruchomych lub nieruchomych przewa nie zamkni tych komorach, 
pionowych lub poziomych, ró nego kszta tu (prostok tne komory, tunele, wie e, ob-
rotowe b bny); komory umo liwiaj  stworzenie optymalnych warunków do kompo-
stowania, intensyfikacj  procesów, u atwiaj  zorganizowane odprowadzenie odcie-
ków oraz gazów procesowych do dezodoryzacji; 
specjalne systemy np. kompostowanie w brykietach. 

Inny podzia  systemów kompostowania zaproponowali Jedrczak i Haziak: 
1. Kompostowanie w pryzmach (kompostowanie w pryzmach statycznych, komposto-

wanie w pryzmach statycznych z napowietrzaniem, kompostowanie w pryzmach 
przerzucanych, kompostowanie w pryzmach przerzucanych z napowietrzaniem); 

2. Kompostowanie metod  naturaln ;
3. Kompostowanie rz dowe i tunelowe; 
4. Kompostowanie komorowe i kontenerowe; 
5. Kompostowanie wie owe; 
6. Kompostowanie w b bnach kompostowniczych; 
7. Technologia Brikollare.
Systemy kompostowania mo emy podzieli  na: statyczne, quasi – dynamiczne i dyna-
miczne:
1. Statyczne:

W pryzmach statycznych; 
Komorowe i kontenerowe; 
Technologia kompostowania w brykietach. 

2. Quasi-statyczne: 
W pryzmach przerzucanych; 
Rz dowe i tunelowe. 

3. Dynamiczne: 
W b bnach kompostowniczych; 
Wie owe. 
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Systemy kompostowania dzieli si  równie  na: 
1. Systemy otwarte: 

Bez przemieszczania kompostowanej biomasy (kompostowanie w pryzmach sta-
tycznych, kompostowanie w pryzmach z napowietrzaniem, kompostowanie w 
brykietach); 
Przeprowadzane z przemieszczaniem kompostowanej biomasy (kompostowanie 
w pryzmach przerzucanych, kompostowanie w pryzmach przerzucanych z napo-
wietrzaniem); 

2. Systemy zamkni te (bioreaktory): 
Wie e (reaktory o przep ywie pionowym: pó kowe i bezpó kowe); 
Reaktory o przep ywie poziomym (kompostowanie tunelowe, komorowe i konte-
nerowe, b bnowe). 

Ponadto rozró nia si  równie  systemy stacjonarne i mobilne (czyli takie, które prze-
mieszczane s  do miejsc, w których okresowo wyst puj  odpady do kompostowania). 
Projekt dyrektywy o bioodpadach zawiera nast puj ce definicje systemów kompostowania: 

Kompostowanie w pryzmach - kompostowanie bioodpadów umieszczonych w 
wyd u onych pryzmach, które s  okresowo przerzucane w sposób mechaniczny 
w celu zwi kszenia porowato ci materia u w pryzmie oraz poprawienia jego jed-
norodno ci;
Kompostowanie w reaktorach - kompostowanie bioodpadów w zamkni tym reak-
torze, w którym proces kompostowania jest przyspieszony przez zoptymalizowa-
nie napowietrzania, uwodnienie odpadów i kontrol  temperatury procesu; 
Kompostowanie przydomowe - kompostowanie bioodpadów oraz wykorzystanie 
kompostu w ogrodzie nale cym do prywatnego gospodarstwa domowego; 
Kompostowanie „on-site” - kompostowanie bioodpadów w miejscu powstawania; 
Kompostowanie lokalne - kompostowanie bioodpadów przez grup  ludzi w obr -
bie lokalnej spo eczno ci, w celu kompostowania bioodpadów w asnych i wytwo-
rzonych przez innych ludzi mo liwie najbli ej miejsca, w którym one zosta y wy-
tworzone. 

Technologicznie kompostowanie odpadów mo na podzieli  na nast puj ce etapy:  
dowóz odpadów,  
obróbka wst pna,  
kompostowanie (w a ciwy proces kompostowania),  
obróbka ko cowa (z ewentualnym dalszym uszlachetnianiem kompostu). 

Obróbka wst pna selektywnie zebranych frakcji organicznych (ze wzgl du na mniejsz
ni  w przypadku zmieszanego strumienia odpadów komunalnych heterogeniczno ) jest 
ma o skomplikowana i obejmuje wydzielenie materia ów szkodliwych, oddzielenie 
z omu, uzyskanie odpowiedniej granulacji, rozdrabnianie, ewentualnie mieszanie ró -
nych rodzajów odpadów i homogenizacj . Podobnie obróbka ko cowa polega na prze-
sianiu kompostu przez sita w celu uzyskania zak adanej granulacji, czasem oddzielenie 
zanieczyszcze  (na ogó  frakcji lekkiej – drobnych kawa ków folii), ewentualnie korekty 
sk adu (np. przez dodania torfu). 
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2.4. Problemy zwi zane z zagospodarowaniem produktów 
kompostowania  

W procesach kompostowania jako podstawowy produkt powstaje kompost, który powi-
nien znale  zastosowanie, jednak e procesom tym towarzyszy równie  wywarzanie 
odpadów. 
Odpady te s  zaliczane zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 27 
wrze nia w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 19 i pod-
grupy 19 05 (Odpady z tlenowego rozk adu odpadów sta ych - kompostowania):  
19 05 01  nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobne, 
19 05 02 nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierz cego  

i ro linnego, 

19 05 03 kompost nieodpowiadaj cy wymaganiom (nienadaj cy si  do wyko-
rzystania) 

19 05 99  inne niewymienione odpady 
Zagospodarowanie g ównego produktu kompostowania – kompostu stwarza coraz wi cej 
problemów. Ochrona gleby (a zatem i p odów rolnych) przed zanieczyszczeniami wymusi-
a wprowadzenie bardzo ostrych wymaga  dotycz cych zawarto ci substancji szkodliwych 

we wszystkich materia ach, a wi c i w kompo cie aplikowanych do gleby (zw aszcza 
celem jej nawo enia lub rekultywacji). Dotyczy to szczególnie zawarto ci metali ci -
kich i niektórych zanieczyszcze  organicznych. Wprowadzany materia  musi oczywi-
cie by  równie  bezpieczny pod wzgl dem sanitarno-epidemiologicznym. 

Wymogi stawiane tym materia om w poszczególnych krajach s  zró nicowane, zale
równie  od rodzaju instytucji je wprowadzaj cych, a tak e od przeznaczenia produktu 
kompostowania Na ogó  resort rolnictwa wymaga wi kszej czysto ci w odniesieniu do 
materia ów wprowadzanych do gleby ni  resort ochrony rodowiska, prowadzone s
negocjacje. Brak jest wci  unijnych przepisów okre laj cych jako  dojrza ego kompo-
stu (jako  w ró nych krajach Unii w tym i w Polsce okre laj  przepisy wewn trzne). 
Obowi zuje w Polsce ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo eniu (Dz. U. Nr 
147, poz. 1033) wprowadzi a obowi zek uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do 
obrotu nawozów organicznych, w tym kompostów. 
Zezwolenie wydaje minister w a ciwy do spraw rolnictwa. Wniosek o wydanie zezwo-
lenia powinien zawiera  wyniki bada  i opinie upowa nionej jednostki organizacyjnej 
oraz projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu. Warunkiem uzyskania 
opinii jest przedstawienia bada , na podstawie, których mo na stwierdzi , e nawóz jest 
przydatny do nawo enia ro lin lub gleb, lub do rekultywacji gleb, nie wykazuje nieko-
rzystnego dzia ania na zdrowie ludzi i zwierz t oraz na rodowisko, spe nia wymagania 
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jako ciowe i nie zwiera zanieczyszcze  powy ej warto ci dopuszczalnych. Jest to procedu-
ra skomplikowana, droga i czasoch onna. Wykaz nawozów dopuszczanych do obrotu 
og aszany jest w Monitorze Polskim. W ród nawozów dopuszczonych do obrotu w 2005 r. 
obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie 
wykazu nawozów, które mo na wprowadza  do obrotu (M.P. Nr 38, poz. 516) znalaz y si
jedynie dwa produkty otrzymane na bazie kompostów z odpadów zieleni. 
Obowi zuj ce rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 
2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawo eniu 
(Dz. U. Nr 119 poz. 765) wprowadza co prawda znacz ce modyfikacje do poprzednio 
obowi zuj cych przepisów (wprowadzaj c poj cie organicznych i organiczno-
mineralnych rodków wspomagaj cych upraw  ro lin) m. in.: 
„……§ 14.  1. Dopuszczalna warto  zanieczyszcze  w nawozach organicznych i orga-

niczno-mineralnych oraz organicznych i organiczno-mineralnych rodkach 
wspomagaj cych upraw  ro lin nie mo e przekracza , w przypadku: 
1) chromu (Cr) - 100 mg, 
2) kadmu (Cd) - 5 mg, 
3) niklu (Ni) - 60 mg, 
4) o owiu (Pb) - 140 mg, 
5) rt ci (Hg) - 2 mg  

- na kg suchej masy nawozu lub rodka wspomagaj cego upraw  ro lin. 
2. W nawozach i rodkach wspomagaj cych upraw  ro lin, o których mowa  

w ust. 1, niedopuszczalne jest wyst powanie: 
1) ywych jaj paso ytów jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.; 
2) bakterii z rodzaju Salmonella. 

3. W przypadku nawozów, o których mowa w § 5 pkt 7, oprócz spe nienia wyma-
ga  okre lonych w ust. 1 i 2, liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, 
okre lona na podstawie liczby bakterii tlenowych, powinna wynosi  mniej ni
1000 jednostek tworz cych kolonie (jtk) na gram nawozu. …….. 

§ 15. Nawozy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, powinny spe nia  nast puj ce 
wymagania jako ciowe:
1) w nawozach mineralnych w postaci sta ej, w których deklaruje si  zawarto

azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sum , zawarto  poszczególnych sk ad-
ników nie mo e by  mniejsza ni :
a) 2% (m/m) azotu ca kowitego (N) oraz 1% (m/m) ka dej z obecnych form 

azotu w przypadku ich deklarowania, 
b) 2% (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi ciotlenek fosforu (P2O5), c) 2% (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O); 

2) w nawozach mineralnych w postaci p ynnej, w których deklaruje si  zawar-
to  azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sum , zawarto  poszczególnych 
sk adników nie mo e by  mniejsza ni :
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a) 1% (m/m) azotu ca kowitego (N), 
b) 1% (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi ciotlenek fosforu (P2O5), c) 1% (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O); 

3) nawozy organiczno-mineralne w postaci sta ej powinny zawiera  co najmniej 
20 % substancji organicznej w przeliczeniu na such  mas ; w przypadku de-
klarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy, zawarto  po-
szczególnych sk adników nie mo e by  mniejsza ni :
a) 1 % (m/m) azotu ca kowitego (N), 
b) 0,5 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi ciotlenek fosforu (P2O5), c) 1 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);    

4) w nawozach organiczno-mineralnych w postaci p ynnej, w których deklaruje 
si  zawarto  azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sum , zawarto  poszcze-
gólnych sk adników nie mo e by  mniejsza ni :
a) 0,5 % (m/m) azotu ca kowitego (N), 
b) 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi ciotlenek fosforu (P2O5), c) 0,5 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O);       

5) nawozy organiczne w postaci sta ej powinny zawiera  co najmniej 30 % sub-
stancji organicznej w przeliczeniu na such  mas ; w przypadku deklarowania 
w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sumy, zawarto  poszczególnych 
sk adników nie mo e by  mniejsza ni :
a) 0,3 % (m/m) azotu ca kowitego (N), 
b) 0,2 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi ciotlenek fosforu (P2O5), c) 0,2 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O); 

6) w nawozach organicznych w postaci p ynnej, w których deklaruje si  zawar-
to  azotu lub fosforu, lub potasu albo ich sum , zawarto  poszczególnych 
sk adników nie mo e by  mniejsza ni :
a) 0,08 % (m/m) azotu ca kowitego (N), 
b) 0,05 % (m/m) fosforu w przeliczeniu na pi ciotlenek fosforu (P2O5), c) 0,12 % (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).………….” 

jednak e nie rozwi zuje to wszystkich problemów zwi zanych ze stosowaniem 
kompostów i stabilizatów wytwarzanych z odpadów. 
W wi kszo ci krajów Unii Europejskich obowi zuj  normy, które w zale no ci od 
poszczególnych sk adników dziel  kompost na klasy, okre laj c w ten sposób jego 
przeznaczenie i mo liwo  zastosowania. 
W Polsce opracowana zosta a norma bran owa dziel ca kompost otrzymywany z odpa-
dów  komunalnych na trzy klasy (okre laj ca wymagania odno nie zawarto ci substancji 
od ywczych i dopuszczalnej zawarto ci zanieczyszcze ): BN-89/9103-09 - Unieszko-
dliwianie odpadów miejskich. Kompost z odpadów miejskich.  
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W kolejnych projektach dyrektywy UE dotycz cej post powania z bioodpadami równie
okre lono wymagania dotycz ce ró nego typu produktów kompostowania. 
W tabeli 1 podano porównanie wybranych wymaga  dot. kompostów wed ug polskiej 
normy bran owej i propozycji UE. 

Tab. 1. Dopuszczalna zawarto ci metali ci kich w kompostach z odpadów komunalnych  
w Polsce i proponowane przez Komisje Unii Europejskiej 

Metal 

Polska norma  ** 

BN/89–9103–09 

Propozycje dyskutowane w Unii*** Commision 
Regulation 
(EC) No 
436/2001**** 

Kompost lub produkt 
fermentacji beztle-
nowej 

Ustabilizowane 
bio odpady 

Przekompo-
stowane lub 
przefermento-
wane odpady 
domowe 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa I Klasa II   
Kadm 5 15 25 0,7 1,5 5 0,7 
Chrom 300 500 800 100 150 600 70* 
Nikiel 100 200 200 50 75 150 25 
Mied  300 600 800 100 150 600 70 
O ów 350 500 800 100 150 500 45 
Cynk 1500 2500 2500 200 400 1 500 200 
Rt  5 10 10 0,5 1 5 0,4 
* Chrom ogólny, Cr (VI)  
**  BN/89–9103–09 Unieszkodliwianie odpadów miejskich. Kompost odpadów miejskich  
***  Dokument roboczy dotycz cy biologicznego przetwarzania bioodpadów (2nd Draft) 
**** Poprawka do za cznika II do rozporz dzenia Rady Nr 2091/91 w sprawie produkcji organicznej 

produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i rodków spo ywczych.  
Pod poj ciem przekompostowane lub przefermentowane odpady domowe rozumie si  w tym dokumen-
cie „produkt otrzymany z zebranych selektywnie odpadów domowych, który zosta  poddany komposto-
waniu lub fermentacji aerobowej maj cej na celu produkcje biogazu.” Odpady przerabiane winny si
sk ada  tylko odpadów domowych pochodzenia ro linnego lub zwierz cego. Winny by  przerabiane w 
zamkni tym i monitorowanym zak adzie zbiorczym zaakceptowanym przez Pa stwo Cz onkowskie. 
Przed wykorzystaniem produkt winien by  zaakceptowany przez cia o nadzoruj ce. 

Zgodnie z wymaganiami polskimi i propozycjami UE  kompost powinien by  tak e
pozbawiony w maksymalnym stopniu innych zanieczyszcze  (takich jak: szk o, cerami-
ka, kamienie, PCB i WWA, a tak e mikroorganizmów chorobotwórczych i nasion 
chwastów zdolnych do kie kowania). 
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2.5. Wymagania stawiane mechaniczo-biologicznemu przetwarzaniu 
zmieszanych odpadów komunalnych  

Wymagania UE 
Wymagania najlepszych dost pnych technik (NDT, BAT) dla zak adów przetwarzania 
odpadów (w tym zak adów mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz wytwarzania 
paliw alternatywnych) zosta y okre lone w opublikowanym w sierpniu 2006 roku 
dokumencie referencyjnym „Reference Document on Best Available Techniques for the 
Waste Treatment Industries”. Dokument obejmuje szeroki zakres instalacji zdefiniowa-
nych w punktach 5.1. i 5.3. za cznika nr I dyrektywy IPPC.  
Instalacje MBP s  scharakteryzowane jako instalacje przeznaczone do odzysku ró nych 
strumieni odpadów wydzielonych z tzw. odpadów resztkowych oraz do stabilizacji 
ulegaj cej biodegradacji frakcji odpadów resztkowych. Dokument referencyjny przed-
stawia szereg sugestii, zalece  lub wymaga  okre laj cych poziom najlepszych dost p-
nych technik (BAT) dla zak adów MBP, w tym m.in.: 

wskazano, e istniej  dwa podstawowe typy zak adów w technologii MBP:  
1. system zamkni tych bioreaktorów (tunele, kontenery),  
2. technologie pryzmowe w systemach zamkni tych (halowych), 
wskazano rodzaje odpadów sugerowanych do przetwarzania w zak adach MBP oraz 
poddawanych fermentacji, 
sformu owano szereg dzia a  zmierzaj cych do utrzymania zalecanego standardu 
technologii MBP, w tym m.in. monitoringu jako ci oraz oczyszczania powietrza pro-
cesowego, gospodarki odciekami, unikania powstawania warunków beztlenowych w 
przetwarzanych odpadach, termicznej izolacji budynków przewidzianych do prowa-
dzenia kompostowania pryzmowego,  
okre lono szereg ogólnych i szczegó owych wymaga  najlepszych dost pnych 
technik dla zak adu MBP poczynaj c od charakterystyki zarz dzania zak adem, po-
przez wymagania odno nie segmentów przyjmowania i przetwarzania odpadów, 
prowadzenia monitoringu procesu, dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszcze
do powietrza. 

Poziom techniki w istniej cych lub projektowanych instalacjach MBP powinien zosta
poddany analizie zgodno ci z wymaganiami BAT okre lonymi w dokumencie referen-
cyjnym, na etapie uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego. Wymagania okre lone w 
dokumencie referencyjnym s  mo liwe do uzyskania tylko w zawansowanych technolo-
gicznie instalacjach. 

Wymagania krajowe 
Pierwszym z oficjalnych, cho  nieobowi zuj cych w wietle prawa, dokumentów by y
„Wytyczne dotycz ce wymaga  dla procesów kompostowania, fermentacji i me-
chaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (wed ug stanu prawnego na dzie



132 P. MANCZARSKI 

15 grudnia 2008 r.)” opracowane przez prof. dr hab. in . Andrzeja J drczaka i dr in .
Ryszarda Szpadt. w  2008 r. Wytyczne wprowadzi y do warunków krajowych, wymaga-
nia techniczno-technologiczne (zgodne z zapisami dokumentu referencyjnego BAT) dla 
procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przekszta cania
odpadów. Dokument stanowi  I etap wprowadzenia wymaga  w warunkach krajowych. 
Cz  z jego zapisów jest uwzgl dnionych w przygotowanym przez Ministra rodowi-
ska projekcie w a ciwego aktu prawnego (rozporz dzenie MS opisane poni ej).
Wytyczne okre laj  m.in.: 

zasady klasyfikacji odpadów wytworzonych w procesach MBP,  
frakcja 0-20 lub 0-30 nie powinna by  klasyfikowana jako 19 12 09 (ziemia i kamie-
nie) tylko 19 12 12 (odpady po sortowaniu), 
minimalne warunki prowadzenia procesów biologicznych i mechaniczno – biolo-
gicznych (m.in. wymóg kompostowanie/stabilizacja  w systemie zamkni tym, mini-
malny czas kompostowania w reaktorze  2 tyg.  +  kompostowanie pryzmowe min. 6 
tyg., wymuszone napowietrzanie),   
z uwagi na zawarto  odpadów organicznych stabilizacji (biologicznemu przekszta -
caniu) nale y podda  ca  frakcj  0-80 mm lub 0-100 mm  
kryteria kiedy mo na uzna , e odpady zosta y ustabilizowane:  
o aktywno  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 si  ustali  graniczne warto ci 
straty pra enia stabilizatów na poziomie < 35% s.m. oraz TOC < 20% s.m. – 
(stabilizaty spe niaj ce jedno z tych kryteriów mog  by  sk adowane bez ograni-
cze ) lub ustali  ubytek masy organicznej mierzonej strat  pra enia lub TOC na 
poziomie minimalnym 40%. 

Niezmiernie istotnym dokumentem, mo na powiedzie  kluczowym ze wzgl dów: 
organizacyjno-technologicznych jak i inwestycyjno-eksploatacyjch, jest projekt rozpo-
rz dzenia Ministra rodowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarza-
nia zmieszanych odpadów komunalnych2.
Dokument  wprowadza szereg bardzo istotnych wymaga  o charakterze technologicz-
nym dotycz cych zarówno prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
(MBP) zmieszanych odpadów komunalnych jak i powstaj cych w wyniku procesu 
odpadów z których do najwa niejszych nale y zaliczy :

okre lenie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komu-
nalnych (sk adaj cego si  z procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i bio-
logicznego przetwarzania odpadów po czonych w jeden zintegrowany proces tech-
nologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygoto-
wania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego prze-
kszta cania lub sk adowania), 

                                                            

2   Opracowano na podstawie skierowanego do notyfikacji technicznej KE projektu rozporz dzenia Ministra 
rodowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z 

dnia 7 maja 2012 r. Nale y pokre li , e w chwili pisania referatu rozporz dzenie w omawianej tre ci zo-
sta o skierowane (po pozytywnym procesie uzgodnie  z KE) do podpisu Ministra rodowiska.
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wprowadzenie konieczno ci prowadzenia procesu MBP w instalacji, która nie mo e
by  usytuowana na kwaterze sk adowiska odpadów, 
okre lenie celu procesu mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komu-
nalnych (przetwarzanie w celu wydzielenia z nich okre lonych frakcji daj cych si
wykorzysta  materia owo lub energetycznie oraz frakcji wymagaj cej dalszego bio-
logicznego 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 spo-
sobu jego klasyfikowania (przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do od-
zysku, w tym do recyklingu albo przetwarzanie odpadów, w wyniku którego s  wy-
twarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania), 
okre lenie sposobu post powania z odpadami wytwarzanymi w procesie mechanicz-
nego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (odpady maj  by  kierowa-
ne zgodnie z hierarchi  post powania z odpadami do odzysku albo do unieszkodli-
wiania, jednak e powstaj ca/wydzielana w procesie frakcja ulegaj c  biodegradacji o 
wielko ci co najmniej 0-80 mm oznaczona kodem 19 12 12, musi by  poddana pro-
cesom biologicznego przetwarzania), 
okre lenie biologicznego przetwarzania (przez które rozumie si  procesy prowadzo-
ne w warunkach tlenowych lub beztlenowych z udzia em mikroorganizmów, w wy-
niku których nast puj  zmiany w a ciwo ci fizycznych, chemicznych lub biologicz-
nych odpadów), 
okre lenie sposobu prowadzenia biologicznego przetwarzania odpadów: 
–  w warunkach tlenowych (przetwarzanie z przerzucaniem odpadów przez okres 

od 8 do 12 tygodni cznie, przez co najmniej pierwsze 2 tygodnie proces odbywa 
si  w zamkni tym reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabez-
pieczeniem uniemo liwiaj cym przedostawanie si  nieoczyszczonego powietrza 
procesowego do atmosfery -  do czasu osi gni cia warto ci AT4 {aktywno  od-
dychania – parametr wyra aj cy zapotrzebowanie tlenu przez próbk  odpadów w 
ci gu 4 dni} poni ej 20 mg O2/g suchej masy; czny czas przetwarzania, mo e
zosta  skrócony lub wyd u ony, pod warunkiem uzyskania parametrów jako-
ciowych okre lonych dla stabilizatu {rozumianego jako odpady po biologicznym 

przetwarzaniu, spe niaj ce wymagania okre lone w rozporz dzeniu i klasyfiko-
wane pod kodem 19 05 99}), 

– w warunkach beztlenowych (poddawanie stabilizacji beztlenowej w procesie 
dwustopniowym: w pierwszym stopniu fermentacji mezofilowej przez co naj-
mniej 20 dni lub fermentacji termofilowej przez co najmniej 12 dni,  w drugim 
stopniu stabilizacji tlenowej w zamkni tym reaktorze lub w hali, z aktywnym na-
powietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemo liwiaj cym przedostawanie si  nie-
oczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, przez okres co najmniej 2 
tygodni; dopuszcza si  w drugim stopniu stabilizacji tlenowej stabilizacj  w pry-
zmach na otwartym terenie, napowietrzanych przez przerzucanie odpadów co 
najmniej raz w tygodniu, przez okres co najmniej 3 tygodni), 

okre lenie sposobu prowadzenia biologicznego suszenia odpadów (zarówno frakcji 
0-80 mm jak i zmieszanych odpadów komunalnych - suszenie w warunkach tleno-
wych, z aktywnym napowietrzaniem, w zamkni tym reaktorze lub hali, z zabezpie-
czeniem uniemo liwiaj cym przedostawanie si  nieoczyszczonego powietrza proce-
sowego do atmosfery, przez okres co najmniej 7 dni) oraz sposobu post powania z 
wytworzonymi w procesie odpadami (klasyfikuje si  je jako odpady o kodzie 19 05 
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01 i poddaje dalszej obróbce mechanicznej, w wyniku której wytwarza si  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 musz  spe nia  wymagania 
okre lone przez odbiorc  paliwa i by  stosowane w procesie odzysku – wykorzysta-
nie jako paliwa lub innego rodka wytwarzania energii, natomiast odpady o kodzie 
19 12 12, zawieraj ce frakcj  ulegaj c  biodegradacji o wielko ci co najmniej 0-80 
mm , aby mog y by  sk adowane lub zagospodarowane jak stabilizat musz  by  prze-
tworzone biologicznie i spe nia  wymagania rozporz dzenia), 
okre lenie sposobu post powania z odpadami wytwarzanymi w procesie biologicz-
nego przetwarzania odpadów (kierowanie zgodnie z hierarchi  post powania z odpa-
dami do odzysku albo do unieszkodliwiania), 
okre lenie sposobu klasyfikowania biologicznego przetwarzania frakcji ulegaj cej 
biodegradacji wydzielonej w mechanicznym przetwarzaniu odpadów: 
– obróbka biologiczna, w wyniku której powstaj  odpady unieszkodliwiane za po-

moc  któregokolwiek z procesów: sk adowanie na sk adowiskach odpadów in-
nych ni  niebezpieczne i oboj tne, lub termiczne przekszta canie odpadów w in-
stalacjach lub urz dzeniach zlokalizowanych na l dzie albo  

– inne dzia ania polegaj ce na wykorzystaniu odpadów w ca o ci lub cz ci, albo  
– przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recy-

klingu), 
okre lenie sposobu post powania ze stabilizatem (w przypadku spe nienia wymaga
okre lonych w rozporz dzeniu:  
– straty pra enia s  mniejsze ni  35% suchej masy, a zawarto  w gla organiczne-

go jest mniejsza ni  20% suchej masy lub  
– ubytek masy organicznej w stosunku do masy organicznej w odpadach, mierzony 

strat  pra enia lub zawarto ci  w gla organicznego jest wi kszy ni  40%, lub  
– warto  AT4 jest mniejsza ni  10 mg O2/g suchej masy,  
jest on unieszkodliwiany poprzez sk adowanie na sk adowiskach odpadów innych ni
niebezpieczne i oboj tne lub po przesianiu na sicie o prze wicie oczek o wielko ci do 
20 mm, mo e by  stosowany do odzysku jako odpady o kodzie 19 05 03) oraz spo-
sób potwierdzenia spe nienia wymaga  (ww. wymagania uwa a si  za spe nione, je-
eli s  potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium 

akredytowane lub posiadaj ce certyfikat wdro onego systemu jako ci w zakresie ba-
dania parametrów okre lonych w rozporz dzeniu, próbki do bada  pobiera przedsta-
wiciel laboratorium, rocznie pobiera si  i bada si  12 próbek - po jednej w ka dym 
miesi cu, je eli w poprzednim roku nie zosta y przekroczone warto ci dopuszczalne 
dla wybranego wymagania dla wi cej ni  dwóch próbek, a przekroczenie dla adnej 
z tych dwóch próbek nie jest wi ksze ni  20 % liczb  próbek mo na zmniejszy  do 4 
w ci gu roku - po jednej na 3 miesi ce, je eli w roku, w którym liczba próbek zosta a
zmniejszona do czterech w ci gu roku, chocia  jedna z próbek przekracza dla wybra-
nego wymagania, od nast pnego miesi ca po pobraniu i zbadaniu próbki niespe nia-
j cej warto ci, próbki pobiera si  i bada si  z cz stotliwo ci  12 próbek), 
okre lenie okresu dostosowawczego (instalacje istniej ce lub instalacje, dla których 
przed dniem wej cia w ycie rozporz dzenia wydano decyzj  o rodowiskowych 
uwarunkowaniach lub decyzj  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
lub której budowa lub eksploatacja rozpocz a si  przed dniem wej cia w ycie roz-
porz dzenia, nale y dostosowa  do wymaga  okre lonych w rozporz dzeniu w ter-
minie nie d u szym ni  36 miesi cy od dnia wej cia w ycie rozporz dzenia). 
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3. Sk adowanie odpadów komunalnych 

3.1. Wprowadzenie 
Prawo krajowe (w tym ustawa o odpadach wraz z aktami wykonawczymi) transponuj c
zapisy dyrektyw Wspólnoty Europejskiej stawia coraz ostrzejsze wymagania w stosunku 
do unieszkodliwiania odpadów poprzez ich sk adowanie. Zgodne jest to z hierarchi
post powania z odpadami i ma si  przyczyni  do minimalizacji ilo ci sk adowanych 
odpadów.  
Nale y podkre li , e planowane s  dalsze istotne zmiany w zakresie gospodarki 
odpadami, w tym w szczególno ci zmiany wymaga  dotycz cych sk adowania 
odpadów.
W chwili obecnej trwaj  ko cowe prace nad uchwaleniem „nowej” ustawy o odpadach 
(transponuj cej zapisy dyrektywy o odpadach z 2008 r.). Jednocze nie do  zaawanso-
wane s  prace zmierzaj ce do wprowadzenie zmian  
w zapisach dyrektywy „sk adowiskowej” w tym zaostrzenia wymaga  dotycz cych 
sk adowania odpadów.  
Planowane zmiany przepisów b d  mia y znacz cy wp yw na sposób: lokalizacji, 
projektowania, eksploatacji i zamykania sk adowisk odpadów. 
Unieszkodliwianie poprzez sk adowanie odpadów jest i zapewne d ugo jeszcze b dzie
ostatnim, cho  najcz ciej niezb dnym, elementem ka dego systemu gospodarki odpadami. 
Jednak e nie powinno by  ono traktowane jako podstawowa (cz sto jedyna) technika 
unieszkodliwiania odpadów.
Zmiany op at za korzystanie ze rodowiska (w szczególno ci za sk adowanie odpadów) w 
latach 2008 - 2012 r. (ale i planowane na kolejne lata), wprowadzone nowe regulacje 
prawne (Ustawa, 2011) oraz zaostrzenie wymaga  dot. sk adowania odpadów, powinny 
wp yn  na zmian  ilo ciow  i jako ciow  strumienia sk adowanych odpadów, w tym 
budow  RIPOK wspomagaj cych dzia anie sk adowisk (umo liwiaj cych ograniczenie 
ilo ci ale i zmian  jako ci sk adowanych odpadów).  

3.2. Wymagania krajowe 
Szczegó owe wymagania dotycz ce lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni cia,
jakim powinny odpowiada  poszczególne typy sk adowisk odpadów, uwzgl dniaj c
zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne oraz systemy kontroli reguluje 
rozporz dzenie Ministra rodowiska z dn. 24.03.2003 r. wraz z rozporz dzeniem zmie-
niaj cym z dn. 27.02.2009 r. 
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Bardzo istotnym dla zagadnie  (mo liwo ci) sk adowania odpadów komunalnych jest 
rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7.09.2005 r. w sprawie kryteriów 
oraz procedur dopuszczania odpadów do sk adowania na sk adowisku odpadów danego 
typu wraz z pó niejszymi zmianami w tym z dn. 12.06.2007 r. Zgodnie z zapisami tego 
rozporz dzenia sk adowanie odpadów komunalnych (grupa 20) jak równie  wybranych 
odpadów z grupy 19, jest mo liwe po spe nieniu wymaga  okre lonych w z za czniku 
4, a od dnia 1 stycznia 2013 r. dodatkowych wymaga  okre lonych w z za czniku 4a: 

Za cznik 4  

Kryteria dopuszczania odpadów innych ni  niebezpieczne i oboj tne, które nie stanowi
odpadów komunalnych, do sk adowania na sk adowisku odpadów innych ni  niebezpieczne  
i oboj tnych. 
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Za cznik 4a

Spe nienie wymaga  okre lonych w za czniku 4a nie jest mo liwe w przypadku zmie-
szanych odpadów komunalnych (w tym równie  wybranych odpadów z instalacji  
i urz dze  s u cych zagospodarowaniu odpadów i z oczyszczalni cieków). Wymaga-
nia stawiane w za czniku 4a do rozporz dzenia mog  by  spe nione jedynie po termicz-
nym przekszta ceniu odpadów.  
Oznacza to, e po 1.01.2013 r. sk adowanie zmieszanego strumienia odpadów 
komunalnych b dzie niemo liwe. Przed sk adowaniem odpady b d  musia y by
poddane procesom mechanicznym, biologicznym lub termicznym.
Wprowadzony w rozporz dzeniu ostateczny termin 1 stycznia 2013 r. dla osi gni cia
okre lonych za czniku 4a parametrów (w tym ciep a spalania odpadów) mia  z za o e-
nia przyczyni  si  do powstania nowych technologii (alternatywnych do sk adowania) 
oraz nowych podmiotów zajmuj cych si  zagospodarowaniem odpadów. 

Wprowadzone wymagania s  spójne z zapisami decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 
grudnia 2002 r. ustanawiaj cej kryteria i procedury przyj cia odpadów na sk adowiska 
na podstawie art. 16 i za cznika II do dyrektywy 1999/31/WE w sprawie sk adowania 
odpadów. 
Cho , co nale y podkre li , wymagania okre lone w za czniku 4a, s  wymaganiami 
krajowymi i nie wynikaj  bezpo rednio z zapisów decyzji Rady. 

3.3. Planowane zmiany wymaga  techniczno-technologicznych UE 
dot. sk adowania odpadów 

Problematyka sk adowania odpadów regulowana jest w UE przepisami dyrektywy 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj cej niektóre 
dyrektywy (tzw. „dyrektywy ramowej”) oraz dyrektywy 1999/31/WE w sprawie sk a-
dowania odpadów. 
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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 
wymaga  techniczno-technologicznych dot. sk adowania odpadów.  

Zmiany dotycz  zapisów we wszystkich (trzech) aneksach do dyrektywy w sprawie 
sk adowania odpadów i po wprowadzeniu b d  mia y istotne znaczenie technolo-
giczno-eksploatacyjne. 

Aneks I -  Ogólne wymagania dla wszystkich typów sk adowisk.
Zamykanie sk adowisk: 
Proponuje si  wprowadzenie wymagania uszczelnienia wierzchowiny zamykanego 
sk adowiska odpadów innych ni  niebezpieczne i oboj tne (dotychczas dotyczy o to 
tylko sk adowisk odpadów niebezpiecznych). Decyzja dot. konieczno ci uszczelnie-
nia wierzchowiny zamykanego sk adowiska ma by  podejmowana przez w a ciwy
organ ochrony rodowiska w oparciu o analiz  wp ywu i zagro e  wynikaj cych z 
eksploatacji sk adowiska na rodowisko (w szczególno ci gruntowo-wodne) i wyni-
kaj cej z tej analizy konieczno ci ograniczenia powstawania odcieków. Proponowa-
ny sposób uszczelnienia wierzchowiny zamykanego sk adowiska odpadów innych 
ni  niebezpieczne i oboj tne powinien uwzgl dnia  nast puj ce warstwy: 

drena u gazowego, 
trudnoprzepuszczalnego uszczelnienia mineralnego (nie jest wymagane uszczel-
nienie syntetyczne), 
warstwy drena owej (dla wód opadowych), min. 0,5 m grubo ci,
pokrywy gruntowej z wierzchni  warstw  glebow , min. 1,0 m grubo ci.

Odgazowanie sk adowisk: 
Proponuje si  wprowadzenie obligatoryjnego obowi zku odgazowania sk adowisk 
odpadów innych ni  niebezpieczne i oboj tne z wyj tkiem sk adowisk spe niaj cych
wymagania (patrz zmiany w Aneksie II) dot. zawarto ci ogólnego w gla organiczne-
go (TOC) okre lone w decyzji dot. kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do 
sk adowania. 
Zaostrzono wymagania dot. systemów odgazowania i eksploatacji sk adowisk: 

Je li to mo liwe z punktu widzenia praktycznego to tylko jedna (wydzielona) 
kwatera mo e by  przeznaczona do sk adowania odpadów ulegaj cych biode-
gradacji, 
Powierzchnia sektorów eksploatacyjnych (otwartych, nie poddanych rekulty-
wacji po redniej i przeznaczonych do bie cej eksploatacji cz ci sk adowiska) 
powinna by  maksymalnie ograniczona, 
Tymczasowe uszczelnienie wierzchowiny wraz z systemem zbierania gazu 
sk adowiskowego powinno by  zastosowane bez zw oki (tak szybko jak jest to 
uzasadnione praktycznie) na wszystkich cz ciach sk adowiska nie b d cych
sektorami eksploatacyjnymi, 
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Powierzchnia sektorów eksploatacyjnych wraz ze skarpami powinna by  przy-
kryta tymczasowym uszczelnieniem wierzchowiny wraz z systemem zbierania 
gazu sk adowiskowego tak szybko jak jest to technicznie mo liwe jednak nie 
d u ej ni  24 miesi ce po rozpocz ciu eksploatacji (co powinno by  okre lone 
we w a ciwej decyzji administracyjnej – instrukcji eksploatacji) chyba, e pro-
wadz cy sk adowisko udowodni uzyskanie podobnego ograniczenia emisji me-
tanu innymi metodami technicznymi, 
Nale y podejmowa  w a ciwe dzia ania (pomiary), zgodne z zapisami Aneksu 
III (patrz zmiany w Aneksie III), w celu oceny efektywno ci i sprawno ci tech-
nicznej systemu zbierania gazu sk adowiskowego oraz ko cowej i tymczasowej 
warstwy uszczelniaj cej wierzchowin  sk adowiska. Uszkodzenia i nieprawi-
d owo ci powinny by  usuwane bez zw oki, 
Zebrany gaz sk adowiskowy musi by  oczyszczony i wykorzystany do wytwa-
rzania energii chyba, e jest to technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione. 
Gaz nie wykorzystany do wytwarzania energii musi by  unieszkodliwiony po-
przez spalenie w pochodni. Je li spalanie w pochodni nie jest mo liwe emisja 
gazu sk adowiskowego powinna by  ograniczana poprzez utlenianie biologicz-
ne lub inn  równowa n  technologi .

Aneks II -  Kryteria i procedury dopuszczenia odpadów do sk adowania.
Kryteria dopuszczenia odpadów do sk adowania na sk adowiskach odpadów 
innych ni  niebezpieczne i oboj tne bez systemu odgazowania : 
Proponuje si  wprowadzenie nast puj cych  kryteriów dopuszczenia odpadów do 
sk adowania na sk adowiskach odpadów innych ni  niebezpieczne i oboj tne nie wy-
posa onych w systemy odgazowania: 

Parametr Warto

TOC (ogólny w giel organiczny) 6% (*) 

(*) Dopuszczona jest zawarto  18% TOC w przypadku udowodnienia e:
 TOC jest powodowane przez zawarto  w gla elementarnego lub, 
 aktywno  oddychania suchej masy odpadów jest mniejsza ni  5 mg O2/g s.m.  

Metodyka pomiaru (np. AT4) powinna by  uzgodniona z w a ciwym organem lub, 
 wytwarzanie metanu z suchej masy odpadów jest mniejsza ni  75 g CH4/kg s.m.  

Metodyka pomiaru powinna by  uzgodniona z w a ciwym organem. 

Kryteria dopuszczenia odpadów niebezpiecznych do sk adowania na sk adowi-
skach odpadów innych ni  niebezpieczne i oboj tne: 
Proponuje si  wprowadzenie nast puj cych dodatkowych (w stosunku do testów 
wymywania) kryteriów: 
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Parametr Warto

TOC (ogólny w giel organiczny) 5% (*) 

pH  6 

ANC (zdolno  neutralizacji kwasów)  Musi by  oceniona 

(*) Dopuszczone jest ustalenie przez w a ciwy organ wy szej warto  TOC w przypadku udo-
wodnienia e:

 TOC jest powodowane przez zawarto  w gla elementarnego lub, 
 aktywno  oddychania suchej masy odpadów jest mniejsza ni  5 mg O2/g s.m.  

Metodyka pomiaru (np. AT4) powinna by  uzgodniona z w a ciwym organem lub, 
 wytwarzanie metanu z suchej masy odpadów jest mniejsza ni  75 g CH4/kg s.m.  

Metodyka pomiaru  powinna by  uzgodniona z w a ciwym organem. 

Kryteria dopuszczenia odpadów do sk adowania na sk adowiskach odpadów 
niebezpiecznych: 
Proponuje si  wprowadzenie nast puj cych dodatkowych (w stosunku do testów 
wymywania) kryteriów: 

Parametr Warto

LOI (*) 10 % 

TOC (*) (ogólny w giel organiczny) 6% (**) 

ANC (zdolno  neutralizacji kwasów)  Musi by  oceniona 

(*) Wska niki LOI lub TOC mog  by  stosowane wymiennie. W a ciwy organ mo e ustali
wy sze warto ci wska ników dla odpadów powstaj cych w trakcie poszukiwania ropy lub gazu 
czy odpadów z procesów wysokotemperaturowych. 

(**) Dopuszczone jest ustalenie przez w a ciwy organ wy szej warto  TOC w przypadku udo-
wodnienia e:

 TOC jest powodowane przez zawarto  w gla elementarnego lub, 
 aktywno  oddychania suchej masy odpadów jest mniejsza ni  5 mg O2/g s.m. Metody-

ka pomiaru (np. AT4) powinna by  uzgodniona z w a ciwym organem lub, 
 wytwarzanie metanu z suchej masy odpadów jest mniejsza ni  75 g CH4/kg s.m. Meto-

dyka pomiaru powinna by  uzgodniona z w a ciwym organem, 
 DOC = 800 mg/kg jest osi gane w te cie wymywania (L/S = 10 l/kg), przy pH macierzy-

stym odpadów lub pH 7,5-8,0. 
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Aneks III -  Procedury kontroli i monitoringu sk adowisk w okresie eksploatacji 
i po ich zamkni ciu.

Proponuje si  wprowadzenie nast puj cych uzupe nie  w zakresie zakresu i cz sto-
tliwo ci monitoringu sk adowisk: 

Wska nik Faza  
eksploatacji  

Faza  
poeksploatacyjna  

Oszacowanie wytwarzania i emisji gazu 
sk adowiskowego (4)

raz w roku raz w roku 

Parametry systemu odgazowania sk adowi-
ska: przep yw, temperatura gazu, ci nienie 
gazu, sk ad gazu (CH4, CO2, O2, H2S, H2 etc.) 

raz w miesi cu (5) raz na sze  miesi cy (5)

Szczelno  systemu odgazowania (6,7) kwartalnie raz w roku 
(4) Emisja gazu sk adowiskowego powinna by  szacowana metodyk  (do okre lenia) 
bazuj c  na bilansie: wytwarzania gazu (obliczenia modelowe w oparciu o sk ad odpadów), 
ilo ci zbieranego gazu oraz ilo ci utlenionego metanu. 
(5) Efektywno  systemy odgazowania powinna by  sprawdzana okresowo przez porówna-
nie: przep ywu gazu (z uwzgl dnieniem korekty temperaturowej i ci nienia) z wytwarzaniem 
gazu (patrz (4)). Przep ywomierze musz  by  kalibrowane (legalizowane) co najmniej raz na 
dwa lata. St enia CH4, CO2, O2 musza by  okre lane obligatoryjnie pozosta e sk adniki w 
miar  potrzeb w powi zaniu z jako ci  odpadów i ich testami wymywania. 
(6) Szczelno  systemu odgazowania (zarówno systemy zbierania i transport gazu jak i 
uszczelnia wierzchowiny sk adowiska - emisja powierzchniowa), powinny by  okre lane za 
pomoc  przyrz dów pomiarowych (jonizacja, podczerwie  lub inna metoda) pozwalaj cych 
na okre lanie st enia metanu z dok adno ci  do 1 ppm. Analiza danych pomiarowych 
mo e spowodowa  wyd u enie minimalnej cz stotliwo ci bada  monitoringowych. 
(7) W a ciwy organ, na podstawie analizy charakterystyki sk adowiska mo e podj  decyzj
o braku konieczno ci prowadzenia bada .

4. Podsumowanie 

4.1. Kompostowanie i MBP 
Kompostowanie pozwala na unieszkodliwienie odpadów pod wzgl dem sanitarnym,  
a g ówny produkt procesu – kompost, mo e by  wykorzystany jako nawóz organiczny  
w agrotechnice i/lub przy rekultywacji/u y nianiu terenów. 
Komposty (stabilizaty) otrzymane ze zmieszanego strumienia odpadów komunalnych 
(mechaniczno-biologiczne przetwarzanie - MBP) s  gorszej jako ci (w wi kszym 
stopniu zanieczyszczone s  tworzywami sztucznymi, szk em, a zw aszcza charakteryzuje 
je wi ksza zawarto  metali ci kich) od sporz dzonych na bazie selektywnie groma-
dzonych odpadów organicznych.  



142 P. MANCZARSKI 

Zagospodarowanie g ównego produktu kompostowania – kompostu stwarza coraz 
wi cej problemów.
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo eniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) 
wprowadzi a obowi zek uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozów 
organicznych, w tym kompostów. Jest to procedura skomplikowana, droga i czasoch on-
na – bardzo trudna do przeprowadzenia szczególnie w ma ych i redniej wielko ci
kompostowniach odpadów.
Wymagania stawiane, nawozom organicznym i organiczno-mineralnym dopuszczonym 
do obrotu, rozporz dzeniami wykonawczymi do ww. ustawy s  trudne (a wr cz niemo -
liwe) do spe nienia przez komposty z odpadów. Konieczne jest zatem ustalenie wyma-
ga  specyficznych dla kompostów z odpadów. 
Bior c pod uwag  wymagania dot. ograniczenia sk adowania odpadów ulegaj cych
biodegradacji, niezb dne jest (i b dzie w najbli szej przysz o ci) stosowanie zarówno 
biologicznych jak i termicznych metod przekszta cania odpadów komunalnych, w tym 
konieczno  budowy nowych i rozbudowy istniej cych linii technologicznych m. in.: 

- kompostowni odpadów organicznych, 
- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 
- obiektów fermentacji odpadów, 
- spalarni odpadów komunalnych (zw aszcza w du ych miastach i aglomeracjach 

miejskich). 

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 wymaga  techniczno-
technologicznych dot. sk adowania odpadów po wprowadzeniu b d  mia y istotne 
znaczenie technologiczno-eksploatacyjne.  
Wymagania dot. zamykania, odgazowania, kryteriów dopuszczenia odpadów do 
sk adowania jak i monitoringu sk adowisk maj  na celu lepsz  ochron rodowiska 
przed odpadami, jednak e w wielu wypadkach nie s  dostosowane do krajowych 
warunków eksploatacji sk adowisk.
Bardzo istotny wydaje si  by  aktywny udzia  przedstawicieli i ekspertów z Polski  
w dalszych pracach nad planowanymi do wprowadzenia zmianami aktów prawnych UE 
i uwzgl dnienie w pracach specyfiki krajowych sk adowisk.  Nale y podkre li , e
podobne stanowiska przedstawiaj  równie  inne kraje cz onkowski (Wielka Brytania, 
W ochy, Hiszpania jak i z pewno ci  wi kszo  „nowych” cz onków Wspólnoty Euro-
pejskiej). 
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5. Wnioski 
Wdro enie uchwalonych dzia a  prawnych (i wynikaj cych z nich konsekwencji 
organizacyjnych, technicznych i technologicznych) powinno znacz co u atwi
organizacj  zintegrowanych, regionalnych systemów gospodarki odpadami komu-
nalnymi w tym umo liwi  budow  RIPOK. 
Dzia ania te powinny przyczyni  si  tak e do dotrzymania terminów realizacji zada
na o onych na RP przez UE dotycz cych m. in. zmniejszenia ilo ci zmieszanych odpa-
dów komunalnych kierowanych na sk adowiska odpadów, jak i osi gni cia odpowied-
nich poziomów odzysku i recyklingu tych odpadów.  

Do niezb dnych dzia a , jakie nale y podj  w najbli szych latach nale y zaliczy :
wdra anie regionalnych (ponad gminnych) rozwi za  gospodarki odpadami,  
w oparciu o zapisy wojewódzkich planów gospodarki odpadami, 
zamykanie lokalnych sk adowisk odpadów komunalnych, ich zabezpieczanie  
i rekultywacja terenu, 
ograniczanie ilo ci biologicznie rozk adalnych odpadów usuwanych na sk adowiska, 
budowa nowych, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 
zlokalizowanych i wyposa onych zgodnie z wymaganiami obowi zuj cego w Polsce 
prawa. 

W ramach aktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami nale y
w sposób racjonalny dostosowywa /wyposa a  zarówno istniej ce jak i planowane 
obiekty tak aby pe ni y one funkcj  RIPOK. To w a nie dzia ania ponad lokalne np. 
prowadzone przez Celowe Zwi zki Gmin mog  przyczyni  si  do zmiany systemów 
gospodarki odpadami komunalnymi na systemy zintegrowane, w których sk adowiska s
wa nymi cho  nie jedynymi obiektami technologicznymi unieszkodliwiania odpadów. 
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