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DLACZEGO ?

pomijamy przypadki świadomego, nielegalnego 
działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 

ze szkodą dla środowiska



ILE ODPADÓW ?



Ilość wytwarzanych 
odpadów w UE-28

W ostatnich latach łączna ilość odpadów wytworzonych w UE-28 przez wszystkie 

działalności gospodarcze i gospodarstwa domowe wynosiła około 2,5 mld Mg

gospodarstwa domowe (8,3 %)
~210 mln Mg rocznie

2005 2010 2015 2016 2017

9352 10044 10864 11654 11969

Polska (tys. Mg)



Frakcje palne w 
odpadach komunalnych

Rodzaj odpadu Udział [% wag.]

Biodegradowalne i inne 
organiczne, w tym drewno 18,4

Celuloza, w tym 
makulatura i tektura 9,4

Gruz 8,1

Guma 4,7

PCV 2,1

Popiół 13,3

Szkło 9,5

Tekstylia 7,7

Tworzywa sztuczne (bez 
PCV) 22,5

Metale 4,4

Czajka K., Sordyl P.: Przeprowadzenie badania składu i właściwości 
zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

na terenie woj. świętokrzyskiego

60% palne



Zmieszane odpady 
komunalne

Neterowicz J.: Dlaczego spalarnie odpadów komunalnych są optymalnym sposobem utylizacji odpadów komunalnych



METODY
ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW



Metody 
zagospodarowania

Podstawowe metody zagospodarowania: 
składowanie, spalanie, recykling 

materiałowy, recykling organiczny, inne.

Składowanie         -60%
Spalanie               105%
Recykling              184%
Kompostowanie    184%
Inne                       -24%



AMBITNE CELE
W GOSPODARCE ODPADAMI



Ambitne cele UE

Państwa członkowskie będą stopniowo zwiększać 
ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów 

komunalnych w następującym rytmie:

do 2025 do 2030 do 2035

55% 60% 65%

Państwa członkowskie ustanowią do 1 stycznia 2025 r. 
osobny system zbierania tekstyliów i odpadów 

niebezpiecznych z gospodarstw domowych

Do 31 grudnia 2023 r. bioodpady mają być albo zbierane osobno, albo poddawane 
recyklingowi u źródła.

Państwa członkowskie powinny się postarać, by od 2030 r. żadne odpady nadające się 
do recyklingu lub innego rodzaju odzysku, zwłaszcza odpady komunalne, nie były 

przyjmowane do składowania.



ODPADY NIENADAJĄCE SIĘ 
DO RECYKLINGU O WARTOŚCI 

OPAŁOWEJ > 6 MJ/kg

CO Z NIMI ?



Czym jest paliwo 
alternatywne (RDF)?

termin ten nie jest zdefiniowany prawnie

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w 
sprawie katalogu odpadów

- w grupie 19 12 - odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. 
obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w 

innych grupach
- kod, rodzaj odpadu 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne)



A zatem paliwo alternatywne –
to ODPAD !!!, a więc …

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2018 poz. 680).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz. U. 2014 poz. 1542 z późn. zm).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań 
dotyczących procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów 

postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. 2016 poz. 108).



WYTWARZANIE FRAKCJI
WYSOKOKALORYCZNEJ 

(preRDF)



Regionalne Instalacje Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych

według szacunków rocznie to 

ok. 3,5-4 mln Mg 



‚Zmieszane’ w ,paliwo’

Zmieszane odpady komunalne
20 03 01

Przetwarzanie mechaniczne

Biosuszenie

Surowce wtórne
19 12 01 … 19 12 08, 19 12 11

Dopuszcza się z grup
15 01
16 02
16 06
20 01

Frakcja 0 – 80 mm    19 12 12

Nieprzekompostowane       19 05 01 
frakcje 

odpadów komunalnych 
i podobnych

Przetwarzanie mechaniczne

Paliwo z odpadów     19 12 10
(jeżeli spełnia
wymagania odbiorcy)

R1 Paliwo alternatywne (RDF)

preRDF



CZY SĄ PRODUCENCI
PALIWA ALTERNATYWNEGO?



Wytwórcy

województwo Liczba instalacji 
dolnosląskie 14
kujawsko-pomorskie 8
lubelskie 21
lubuskie 4
łódzkie 8
małopolskie 11
mazowieckie 5
opolskie 1
podkarpackie 1
podlaskie 1
pomorskie 5
śląskie 23
świętokrzyskie 5
warmińsko-mazurskie 4
wielkopolskie 16
zachodnio-pomorskie 6
Razem 133

Na podstawie aktualizacji WPGO



Wytwórcy



Wytwórcy



ODBIORCY
PALIWA ALTERNATYWNEGO



Istniejący odbiorcy 
RDF

Rychter D.: Doświadczenia cementowni Cemex Polska we współspalaniu paliw alternatywnych

Przewiduje się, 
że dobra 

koniunktura 
w 

budownictwie 
utrzyma się w 

2018-2019
(18-19 mln Mg 

cementu)
65% ciepła z 

paliwa 
alternatywnego 

1,8 mln Mg



Rychter D.: Doświadczenia cementowni Cemex Polska we współspalaniu paliw alternatywnych

Istniejący odbiorcy 
RDF



Wielopaliwowy blok kogeneracyjny o mocy 220 MW 
(145 MW ciepło; 75 MW energia elektryczna)

Roczna produkcja 730 GWh ciepła; 550 GWh energii el.

Planowana ilość do 50% paliwa alternatywnego

Uruchomiona 
wrzesień 2018

Koszt 870 mln zł

Podobne plany ma PGNIG Termika na terenie Elektrociepłowni Siekierki

Istniejący odbiorcy 
RDF



Potencjalni/istniejący 
odbiorcy RDF

Niższe wymagania 
co do jakości

BIAŁYSTOK
120 000 Mg/a

POZNAŃ
210 000 Mg/rok

BYDGOSZCZ
180 000 Mg/rokSZCZECIN

150 000 Mg/rok

KONIN
94 000 Mg/a

KRAKÓW
220 000 Mg/a

 liczba instalacji
7 ITPOK 

 wydajność 
974 000 Mg/rok

na ukończeniu Rzeszów, 
w trakcie Olsztyn 

Do WPGO wpisana jest budowa kolejnych 

34 takich obiektów, terminy oddania nie są 
określone.

WARSZAWA
40 000 Mg/a



Potencjalni odbiorcy RDF

Projektowane do 
wybudowania 
instalacje 
termicznego 
przekształcania 
frakcji palnej z 
instalacji MBP -
RDF (itpok-rdf) do 
2022 r. wg WPGO 

69 instalacji

przepustowość: 
2 mln Mg/rok



WNIOSKI



Główne bariery dla rozwoju paliw alternatywnych

dotyczą rynku zbytu

czyli braku potencjału ich zagospodarowania, kosztów 
wytwarzania, czy braku zintegrowanego rynku 

gospodarowania z określeniem pokrycia kosztów. 

Brak jest też polityki wsparcia dla wykorzystywania energii z 
odpadów dla sektora ciepłowniczego.
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