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Selektywna	zbiórka	bioodpadów	
-	przyczyny,	wymagania	i	sprawdzone	rozwiązania	







PROPONOWANE	ZMIANY	DYREKTYWY	PRZEZ		KOMISJĘ	EUROPEJSKĄ	
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d)	w	ust.	2	dodaje	się	lit.	c)	i	d)	w	brzmieniu:	
„c)	do	2025	r.	przygotowanie	do	
ponownego	użycia	i	recyklingu	odpadów	
komunalnych	zostanie	zwiększone	
wagowo	do	co	najmniej	65	%;	
d)	do	2030	r.	przygotowanie	do	
ponownego	użycia	i	recyklingu	odpadów	
komunalnych	zostanie	zwiększone	
wagowo	do	co	najmniej	70	%.”;	



PROPONOWANE	ZMIANY	A	MORFOLOGIA	ODPADÓW	
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BIOODPADY	–	ODPADY	OGRODOWE	I	KUCHENNE	
	
Zgodnie	z	KPGO	2022	ilości	odpadów	tej	grupy	to	:	
•  Miasta	>50	tyś.	mieszkańców	–	28,9	%	
•  Miasta	<50	tyś.	mieszkańców		-	36,7	%	
•  Gminy	wiejskie	–	33,1	%	



ROZPORZĄDZENIE	MINISTRA	ŚRODOWISKA	
	z	dnia	29	grudnia	2016	r.	

	w	sprawie	szczegółowego	sposobu	selektywnego	zbierania	wybranych	frakcji	odpadów	
	§	3.	Selektywnie	zbiera	się:	

	1)	papier;	
	2)	szkło;	
	3)	metale;	
	4)	tworzywa	sztuczne;	

						5)	odpady	ulegające	biodegradacji,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	bioodpadów. 

 

Od	1.	lipca	2017	jest	obowiązek	selektywnego	zbierania	bioodpadów	



BIOODPADY	NALEŻY	PODDAĆ	RECYKLINGOWI	

•  Aby	wypełnić	wymagania	dotyczące	poziomów	recyklingu	
•  By	zagospodarować	selektywnie	zebrane	bioodpady,	

których	nie	wolno	składować	
•  By	nie	marnotrawić	niezdatnej	do	spożycia	żywności	
•  Aby	zasilać	jałowiejącą	glebę		
•  Aby	prowadzić	mądrą	Gospodarkę	Obiegu	Zamkniętego	



Fermentacja 
metanowa 

Kompostowanie 

PODSTAWOWE	METODY	BIORECYKLINGU	

-	Biosuszenie	dopuszczone	w	BAT	nie	jest	procesem	recyklingu	



	Fermentacja	–	FERMENTAT	
	
( n a z ywan y	 t a k ż e	 „ p o f e rmen t em”	 l u b	
„bionawozem”)	 jest	 źródłem	 łatwo	 dostępnego	
azotu,	 dzięki	 czemu	 umożliwia	 rolnikom	
zmniejszenie	użycia	nawozów	konwencjonalnych.	
Powstaje	w	wyniku	 fermentacji	beztlenowej	 (AD),	
czyli	 kontrolowanego	 biologicznego	 rozkładu	
materiałów	biodegradowalnych,	takich	jak	odpady	
żywnościowe	 i	 odchody	 zwierząt,	 bez	 obecności	
tlenu.	
Dodatkowym	produktem	fermentacji	jest	biogaz	o	
dużej	zawartości	metanu.	

	

Kompostowanie	–	KOMPOST	
	
to	 zarówno	 środek	 ulepszający	 właściwości	
gleb,	 jak	 i	 źródło	głównych	mikroelementów	
dla	 roślin,	 w	 tym	 łatwo	 dostępnego	 potasu.	
Wytwarzany	 jest	 w	 trakcie	 kontrolowanego	
biologicznego	 tlenowego	 rozkładu	 odpadów	
zielonych	 (np.	 ściętej	 trawy,	 gałęzi,	
materiałów	 drewnianych)	 lub	 mieszanki	
odpadów	zielonych	i	żywnościowych.	
Kompost	zazwyczaj	zawiera	małe	 ilości	 łatwo	
dostępnego	azotu,	chociaż	zawartość	azotu	w	
glebie	 może	 wzrosnąć	 przy	 długotrwałym,	
powtarzanym	 stosowaniu.	 Kompost	 posiada	
własności	alkalizujące,	zaś	powtarzane	użycie	
może	 wpłynąć	 na	 podniesienie	 poziomu	
materii	 organicznej	 w	 glebie,	 poprawiając	
potencjał	agrotechniczny	i	retencję	wodną.	



KOMPOSTOWANIE	
PRZYDOMOWE	



KOMPOSTOWANIE	
PRZEMYSŁOWE	



Biofiltr 

Odciek	

FERMENTACJA	BIOODPADÓW	
	



•  Fermentacja	beztlenowa	è	produkcja	biogazu	è	produkcja	energii	elektrycznej	i	
cieplnej	

•  Obniżenie	kosztów	energii	+	zysk	ze	sprzedaży	zielonej	energii	

•  Pełna	higienizacja	odpadów	w	metodzie	termofilowej	è	możliwość	przetwarzania	
odpadów	restauracyjnych	i	przeterminowanej	żywności	

•  Możliwość	redukcji	czasu	stabilizacji	odpadów																																																																																					
(metanizacja		=		skrócenie	czasu	intensywnej	/	dynamicznej	stabilizacji)	

•  Automatyzacja		procesu	unieszkodliwiania	odpadów	

•  Redukcja	oddziaływania	substancji	złowonnych	

ZALETY	FERMENTACJI	BEZTLENOWEJ	
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ZNAJOMOŚĆ	WYRAŻENIA	„Odpady	biologiczne”	

Tak Nie 

N=	300	

Czy	znasz		wyrażenie	
„odpady	biologiczne”?	 Ogółem	

WYKSZTAŁCENIE	

podstawowe	 zawodowe	 średnie	 wyższe	

Tak	 59%	 23%	 41%	 64%	 76%	

Nie	 41%	 77%	 59%	 36%	 24%	

Ogółem		 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	

N	 300	 22	 63	 148	 67	

Wyrażenie	„odpady	biologiczne”	było	znane	niemal	60%	badanych.		
Jednakże	zauważalne	są	wyraźne	różnice	związane	z	poziomem	
wykształcenia	respondentów.	Znajomość	wyrażenia	jest		zdecydowanie	
wyższa	u	osób	z	wykształceniem	średnim	i	wyższym,	natomiast		
pozostali	respondenci	zdecydowanie	rzadziej	spotkali	się	z	takim	
wyrażeniem.	
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Czym	są	„odpady	biologiczne”?	
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Respondenci	,	próbując	wytłumaczyć		znaczenie	
wyrażenia	odpady biologiczne definiowali	je	na	dwa	
sposoby	:	
	
•  przez	podanie	znanych	im	synonimów	tego	

wyrażenia,	takich	jak:	odpady roślinne, organiczne, 
samorozkładające się, przetwarzalne oraz	
odnawialne 

 
•  wymieniając	przykłady	odpadów,		które	mogą	być	

zaliczone	do	biologicznych.	Najpopularniejszym	
skojarzeniem	były	resztki jedzenia,	natomiast	co	
czwarty	definiujący	wskazał	na	obierki  

Trzeba	podkreślić	również	fakt,	że	przykłady	odpadów	biologicznych	również	obejmowały	te,	które	można	
określić	jako	szkodliwe	środowisku	:leki,	elektrośmieci,	chemia,	plaswk.	Stąd	można	przyjąć,	że	wyrażenie	
jest	niejednoznaczne	w	percepcji	i	może	kierować	obiorców	ku	błędnym	skojarzeniom.	
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SELEKTYWNA	ZBIÓRKA	BIOODPADÓW	ZACZYNA	SIĘ	W	DOMU	



Akcje	pilotażowe	



WZROST	SELEKTYWNEJ	ZBIÓRKI	BIOODPADÓW	
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Ocena	

Jak	oceniasz	pomysł	
zbierania	odpadów	"BIO"	do	
specjalnych	worków		



SKĄD	TEN	NIEPRZYJEMNY	ZAPACH?	

Uciążliwość	zapachowa	związana	jest	głównie	z	działalnością	mikroorganizmów	
(obecnych	w	odpadach)	biorących	udział	w	obiegu	związków	węgla,	azotu	i	siarki.	
W	trakcie	tych	przemian	mogą	powstawać	substancje	zapachowe.	W	przypadku	
kiedy	dostęp	tlenu	nie	jest	ograniczony,	następuje	rozkład	tlenowy	bez	emisji	
odorantów.	W	sytuacji	kiedy	dopływ	tlenu	jest	ograniczony	mamy	do	czynienia	z	
procesem	beztlenowym	oraz	gniciem.	W	wyniku	gnicia	powstają	związki	o	
uciążliwym	zapachu	takie	jak	m.in:	siarkowodór,	skatol,	indol,	ptomainy,	a	
ostatecznymi	produktami	mineralizacji	białek	są:	amoniak,	wodór,	azot,	
dwutlenek	węgla,	woda,	siarkowodór	



POJEMNIKI	NA	SELEKTYWNĄ	ZBIÓRKĘ	BIOODPADÓW	

•  Pojemniki	przewietrzane	
•  Ruszt	na	dnie	pojemnika	
•  Max.	240	litrów	



W	art.	8	dodaje	się:	
pkt	15c)	w	brzmieniu:	„Tworzywa	kompostowalne	–	rozumie	się	przez	to	tworzywa	sztuczne	spełniające	europejską	normę	EN	
13432.	Tworzywa	oksydegradowalne	nie	spełniają	wymagań	kompostowalności	zgodnie	z	normą	EN13432;”;	
pkt	15d)	w	brzmieniu:	„Tworzywa	z	surowców	bio	–	rozumie	się	przez	to	tworzywa	na	bazie	surowców	pochodzenia	biologicznego	z	
wyłączeniem	materiału,	który	pochodzi	z	geologicznych	formacji	i	/	lub	jest	pochodzenia	kopalnego.	Zawartość	tworzywa	z	
surowców	bio	będzie	mierzona	zgodnie	z	normą	EN	16785.”.	
W	Art.	40a	dodaje	się:	
ust	3.	w	brzmieniu:	„Opłaty	recyklingowej	nie	pobiera	się	od	nabywającego	lekką	torbę	na	zakupy	z	tworzywa	kompostowalnego	
zgodnego	z	normą	EN	13432,	na	bazie	tworzywa	z	surowców	bio.	Zawartość	tworzywa	z	surowców	bio	powinna	wynosić:	
minimum	30%		od	1.	stycznia	2019	roku,	
minimum	40%		od	1	stycznia	2020	roku,		
minimum	50%		od	1.	stycznia	2021	roku,	
minimum	60%		od	1.	stycznia	2025	roku.”;	
ust.	4	w	brzmieniu:	Począwszy	od	dnia	1	stycznia	2019	roku	bardzo	lekkie	torby	na	zakupy	mogą	być	wykonane	wyłącznie	z	
tworzywa	kompostowalnego	zgodnego	z	normą	EN	13432,	na	bazie	tworzywa	z	surowców	bio.	Zawartość	tworzywa	z	surowców	
bio	powinna	wynosić:	

minimum	30%		od	1.	stycznia	2019	roku,	
minimum	40%		od	1.	stycznia	2020	roku,	
minimum	50%		od	1.	stycznia	2021	roku,	
minimum	60%		od	1.	stycznia	2025	roku.”;	

ust.	5	w	brzmieniu:	„Począwszy	od	dnia	1	stycznia	2019	roku	zakazana	będzie	produkcja	dystrybucja,	sprzedaż,	dostarczanie	i	
stosowanie	opakowań	lub	toreb	z	oxodegradowalnych	tworzyw	sztucznych.”.	



NIEUSTANNIE	DBAJMY	O	ŚRODOWISKO	
NATURALNE	

Selektywna zbórka bioodpadów i zaawansowane 
technologie biorecyklingu pozwolą  cieszyć się 
pięknem otaczającego świata.  
 
	

Dziękuję	za	uwagę	

Andrzej	Sobolak	–	Stowarzyszenie	Biorecykling	
Prezes	Zarządu		
Tel.	604	59	22	00	e-mail:	andrzej.sobolak@biorecykling.org	


