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ANALIZA RYNKU BIOODPADÓW W GMINIE 



Zakres prezentacji  

•  Ilości wytwarzanych i zbieranych bioodpadów w gminie 
•  Odpady zielone a bioodpady 
•  Wymagania w zakresie przetwarzania bioodpadów  

•  Przepustowość instalacji przetwarzania bioodpadów 
 



Ilości bioodpadów wytwarzanych w 
Polsce 

Ilość bioodpadów w odpadach komunalnych –  
4,0 mln Mg, z tego 3,5 mln Mg odpadów kuchennych i ogrodowych i 0,5 mln 
Mg bioodpadów z terenów zielonych. 
Odpady ulegające biodegradacji łącznie -  ok. 5,9 mln Mg (54,7% OK) 



Bioodpady we frakcjach podsitowych i 
nadsitowych w instalacjach MBP 

§  udział bioodpadów we frakcji podsitowej stanowi średnio 21,6% (12,4-38,2%) 
§  udział bioodpadów we frakcji nadsitowej stanowi średnio 4,0% (0,9-10,8%)  
łącznej masy odpadów zmieszanych 

W skali Polski, uwzględniając 8,3 mln. Mg odpadów zmieszanych, bioodpady w odpadach 
zmieszanych stanowią  ok. 2,7 mln Mg (33,1%) z uwzględnieniem drobnych frakcji 



Cele w zakresie gospodarki odpadami 
ulegającymi biogegradacji 
Dotąd głównym celem w zakresie odpadów ulegających biodegradacji 
było zmniejszenie ilości tych odpadów kierowanych na składowiska (do 
35% w 2020 r. masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.).  
 
Þ przetwarzanie odpadów zmieszanych w instalacjach MBP.  
Þ stabilizacja biologiczna „biofrakcji” <80 mm do uzyskania wskaźnika 
AT4<10 mg O2/g sm oznaczała umowną całkowitą redukcję odpadów 
ulegających biodegradacji (OUB) w składowanym stabilizacie.  

Zmiana podejścia do bioodpadów  
– bioodpady jako surowiec dla biogospodarki  



BIO – odpady ulegające biodegradacji  
„ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów” 

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/abc-
segregacji-odpadow/ 



Wyniki selektywnej zbiórki 
bioodpadów 

Obecny poziom selektywnego zbierania bioodpadów w Polsce – ok. 17 kg/M rok 



Poziom selektywnej zbiórki 
bioodpadów w Europie 

110	kg/mieszk.

91	kg/mieszk.

46	kg/mieszk.

249	kg/mieszk.

194	kg/mieszk.

110	kg/mieszk.

70	kg/mieszk.

18	kg/mieszk.

124	kg/mieszk.

86	kg/mieszk.

źródło: www.compostnetwork.info 



Osiągane efekty selektywnej zbiórki bioodpadów  
– miasta w Niemczech, kg/M rok 

Duże różnice – efekty wynikają z różnej organizacji systemu 



Różnice w ilościach i składzie odpadów z gosp. 
domowych w dużym mieście –  
zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna 

Dane na podstawie wyników wieloletniego monitoringu składu odpadów w Warszawie 



Bioodpady kuchenne i ogrodowe 

Bioodpady kuchenne 

•  20-40% OK 
•  Gęstość nasypowa: 

0,3-0,5 kg/l 
•  Wysoka wilgotność 
•  Ilości 50-100 kg/M rok 

Bioodpady ogrodowe/zielone 

•  2-4 kg/m2/rok 
•  Gęstość nasypowa: 

0,15 – 0,35 kg/l 
•  Niska do średniej 

wilgotność 
•  Sezonowość !! 
•  Ilości: 20-120 kg/M rok 

Kod odpadu: 20 01 08                                    Kod odpadu: 20 02 01 



Założenia dotyczące efektywności 
zbiórki 
•  Udział mieszkańców w systemie – spodziewana ilość bioodpadów 

wydzielanych w gospodarstwie 

•  Maksymalna ilość bioodpadów wydzielanych w gosp. 4-osobowym 
  

 	
masa 

wytwarzanych	
max. efektywność 
zbierania w gosp. 	

masa,  
kg/M rok	

zabudowa jednorodz	 192,3	 65%	 125,0	

w tym ogrodowe	 104,5	 65%	 67,9	

w tym kuchenne	 87,8	 65%	 57,1	

zabudowa wielorodz	 73,2	 35%	 25,6	

 	

max. 
efektywność 
zbierania w 
gosp. 	

masa, kg/
M rok	

liczba 
osób w 
gosp.	

masa kg/
gosp. 

tydzień	
gęstość, 
kg/m3	

objętość, 
litr/gosp. 
tydzień	

zabudowa jednorodz.	 80%	 153,8	 4	 11,8 0,3 39,4 
w tym ogrodowe	 80%	 83,6	 4	 6,4 0,2 32,1 
w tym kuchenne	 80%	 70,2	 4	 5,4 0,4 13,5 

zabudowa wielorodz	 80%	 58,5	 4	 11,8 0,4 11,26 



Wymagania dla systemu zbierania 
System należy tak zaprojektować aby wyeliminować: 

•  Nieprzyjemne zapachy i duże nakłady pracy do 
utrzymania czystości – zwłaszcza w domu  

•  Zbyt długi okres pomiędzy odbiorami 
Inne problemy: 
•  Brak miejsca na ustawienie oddzielnego zbiornika na 

odpady w kuchni (konieczność znoszenia na dół) 
•  Utrzymanie czystości 
•  Utrzymanie wysokiej jakości 
•  Większe gabaryty - brak możliwości odbioru u źródła przy 

jednocześnie zbyt dużej odległości do PSZOKa; 



Koszty selektywnego zbierania – 
przykładowe obliczenia modelowe 

Jednostkowe koszty 
odbioru odpadów	

Efektywność 
zbiórki  

% wytworzonych	

Koszt zbiórki, zł/Mg	
Zabudowa 

wielo-
rodzinna	

Zabudowa 
jedno-

rodzinna	
tworzywa sztuczne, 

metale, odpady 
wielomateriałowe	

23,5	 721	 771	

szkło	 41,3	 216	 899	
papier	 33,8	 278	 398	
bioodpady kuchenne i 

ogrodowe	
20	 343	 316	

odpady resztkowe 	 100	 154	 167	



Bioodpady kuchenne i ogrodowe – dane 
literaturowe i  badania własne  

Wilgotność 
[%] 

Strata prażenia  
[% sm] 

Zaw. azotu 
[% sm] 

C/N 
AT4 

[mgO2/g sm] 

Biofrakacja wydzielona  
z odpadów zmieszanych 

38 (23 – 61) 42 (23 – 54) 0,8 – 1,2 30-40 32-60 

Odpady kuchenne 72 (65-78) 73 (60-86) 1,6 (1,4-1,8) 
23,6  

(19,9 - 31,2) 
220 – 280* 

Bioodpady (kuch i ogrod.) 67 (62-72) 71 (60-81) 1,4 (1,1 -1,7) 
26,7  

(19,3 - 36,2) 
95 - 205 

Odpady ogrodowe 60 (30-80) 71-90 0,3 - 2,0 20 - 60 78-156 

Odpady zielone 60 (20-75) 83-92 0,3 - 3,0 20 - 60 78-156 

*świeże odpady kuchenne (restauracyjne) 

Bioodpady – zwłaszcza kuchenne – zdecydowanie wyższa wilgotność, strata prażenia, 
wielokrotnie wyższy wskaźnik respiracji; 
Mogą być przetwarzane w technologii kompostowania lub fermentacji.  
Wskaźnik produkcji biogazu dla odpadów kuchennych – powyżej 400 m3/kg sm 



Przetwarzania bioodpadów w UE 

•  zbieranych selektywnie ok. 30 milionów Mg bioodpadów 
(średnio ok 60 kg/M rok),  

•  przetwarzane w 3500 instalacjach (o średniej 
przepustowości ok. 8500 Mg/rok) 

•  Odpady zielone stanowią ponad 50% bioodpadów i są 
przetwarzane w ponad 2000 kompostowniach. 

•  Kompostowanie bioodpadów zdecydowanie przeważa nad 
fermentacją beztlenową - ponad 90% bioodpadów 
przetwarzanych jest na kompost 



Wymogi przetwarzania selektywnie 
zbieranych bioodpadów 
§  Kompostownie lub fermentacja 
§  Konieczność dostosowania „RIPOK na zielone” do 

przetwarzania bioodpadów kuchennych,  
§  Możliwość wykorzystania części biologicznych instalacji MBP – 

przy czym wymagany jest dłuższy czas przetwarzania oraz 
zapewnienie strukturantów (modułowość) 

§  Generalnie brak wymogów dotyczących stricte  
biologicznego przetwarzania, ale: 
§  wymagania BAT 
§  wymogi przetwarzania tzw. kategorii III (odpady kuchenne zawierające 

frakcje pochodzenia zwierzęcego) – przepisy weterynaryjne! 
§  wymagania wynikające z obowiązujących (Ustawa o nawozach i 

nawożeniu) i projektowanych przepisów dotyczących produktu (kompostu, 
pofermentatu wykorzystywanego w celach przyrodniczych) 



Wymagania weterynaryjne 

•  odpady kuchenne stanowią odpady gastronomiczne 
(tzw. materiał kategorii 3), które w przypadku jeśli są 
przeznaczone do przekształcenia w biogaz lub do 
kompostowania podlegają wymaganiom określonym w: 

 
–  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 

dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, oraz  

–  Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w 
sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1069/2009 



Wymagania formalne  
rozporządzenie nr 1069/2009 
Art. 23: Rejestracja podmiotów, przedsiębiorstw lub 
zakładów 
Art. 24: Zatwierdzenie przedsiębiorstw lub zakładów i 
nadzór nad nimi 
 

–  Szereg wymagań w zakresie higieny i czyszczenia  
–  Wdrożenie i utrzymanie w mocy stałych pisemnych procedur 

opartych na systemie analizy zagrożeń i systemie krytycznych 
punktów kontroli (HACCP). 



Wymagania – przepisy weterynaryjne 
wg 142/2011 
Zgodnie z 142/2011 kompostownia musi być wyposażona w zamknięty 
reaktor do kompostowania lub zamknięty obszar (…) oraz:  
a. instalacje do monitorowania temperatury w czasie;  
b. urządzenia do rejestracji wyników pomiarów;  
c. odpowiedni system zabezpieczający przed niedostatecznym ogrzewaniem 
 
W drodze odstępstwa od pkt 1 dopuszcza się stosowanie innych urządzeń do 
kompostowania, pod warunkiem że:  
d. sposób ich eksploatacji umożliwia osiągnięcie przez cały materiał w urządzeniu wymaganych 
parametrów czasowych i temperaturowych, a także, w stosownych przypadkach, ciągłe monitorowanie 
tych parametrów lub  
e. przekształcane są wyłącznie materiały, o których mowa w sekcji 1 pkt 2 oraz  
f. urządzenia te spełniają wszystkie pozostałe odnośne wymogi niniejszego rozporządzenia. 

Materiały poddane rozdrobnieniu i obróbce 
termiczno-ciśnieniowej lub inną metodą 

zatwierdzoną przez organ i umożliwiającą 
spełnienie określonych parametrów 

higienizacji  



Standardowe parametry 
przekształcania 
Zgodnie z 142/2011 wymagane jest następujące przetworzenie odpadów 
kategorii 3 (w tym gastronomicznych = bioodpadów kuchennych z 
gospodarstw domowych ) w instalacji fermentacji lub kompostowni: 
 
a) maksymalna wielkość cząstek przed wprowadzeniem ich do urządzenia: 12 mm; 
b) minimalna temperatura całego materiału w urządzeniu: 70 °C; oraz 
c) minimalny czas obróbki w urządzeniu bez przerw: 60 minut. 

Można stosować też określone techniki obróbki cieplno-ciśnieniowej  
(z rozdrabnianiem). 
 
Właściwy organ może zezwolić na stosowanie parametrów innych niż 
standardowe parametry przekształcania i wymienione techniki obróbki 
termiczno-ciśnieniowej, pod warunkiem że wnioskujący o stosowanie takich 
parametrów wykaże, że zapewniają one odpowiednie ograniczenie zagrożenia 
biologicznego.  

W tym celu niezbędna jest: 
• walidacja, (obejmująca pomiar zmniejszenia 

żywotności lub zakaźności określonych organizmów 
wskaźnikowych podczas procesu.  

• opracowanie pełnego programu kontroli, w tym 
procedur monitorowania 

• stałe monitorowanie i nadzór istotnych parametrów 
procesu ustalonych  

• podmiot musi udostępniać dokumentację na 
żądanie właściwego organu. Informacje dotyczące 
procesu dozwolonego na mocy niniejszego punktu 

muszą być udostępniane na żądanie Komisji. 



Wymagania dotyczące produktów 
biologicznego przetwarzania 
•  Najkorzystniejszą opcją jest uzyskanie statusu nawozu 

organicznego lub środka poprawiającego właściwości gleby 
Warunki uzyskania takiego statusu reguluje ustawa o nawozach i 
nawożeniu (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033).  

•  Nawozy organiczne w postaci stałej  
–  min. 30% substancji organicznej w suchej masie,  
–  0,3% (m/m) azotu całkowitego, 
–  0,2% (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5), 
–  0,2% (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).  
–  graniczne wartości dla metali ciężkich,  
–  nie mogą występować żywe jaja pasożytów jelitowych (Ascaris sp., Trichuris sp., 

Toxocara sp.) i bakterie z rodzaju Salmonella. 

Ustawa określa zakres procedury uzyskania statusu 
nawozu, środka wspomagającego uprawę roślin oraz 
środków poprawiających właściwości gleby. 



Inna ścieżka uzyskania statusu nawozu 
– projekt uregulowań unijnych 
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z 
oznakowaniem CE (COM(2016) 157 final). 
Jednym z głównych jego celów jest harmonizacja uregulowań obejmujących 
stosowanie nawozów pochodzących z materiałów organicznych  
(m.in. bioodpadów poddanych recyklingowi), dotychczas nie będących 
przedmiotem uregulowań na poziomie UE.  



Wymagania dotyczące kompostu (produktu pofermentacyjnego) 
zgodnie z projektem (COM(2016) 157 final). 

1. Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać kompost (fermentat) 
otrzymany w wyniku kompostowania tlenowego wyłącznie co najmniej jednego 
z następujących materiałów wsadowych: 
(a) bioodpadów w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE z selektywnej zbiórki 
źródła; 
(b) (…) 
oprócz: 
• frakcji organicznej zmieszanych odpadów komunalnych z gospodarstw 
domowych, oddzielonych w procesie mechanicznym, fizykochemicznym, 
biologicznym lub ręcznie,  
• osadów ściekowych, przemysłowych lub z pogłębiania oraz 



Kompostowanie tlenowe –  
główne wymagania 
Wszystkie części każdej partii są regularnie i dokładnie wzruszane  
Podczas procesu kompostowania wszystkie części każdej partii charakteryzują 
się jednym z następujących profili temperatury w czasie:  
• 65 °C lub więcej przez przynajmniej 5 dni,  
• 60 °C lub więcej przez przynajmniej 7 dni lub  
• 55 °C lub więcej przez przynajmniej 14 dni. 
  
Gotowy kompost spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów stabilności: 
(a) Współczynnik pobierania tlenu: maksymalnie 25 mmol O2/kg substancji 
organicznych/h; lub 
(b) Współczynnik samonagrzewania się: Minimalny wskaźnik dojrzałości 
kompostu III (Rottegrad III). 
 
Osobne wymagania dla fermentacji 



Przepustowość instalacji 
przetwarzania bioodpadów w Polsce 
•  wg KPGO2022 - 97 regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

zielonych i innych ulegających biodegradacji, o łącznych mocach 
przerobowych około 0,87 mln Mg/rok (średnio 8 969 Mg/rok) 

•  pokrywa to zapotrzebowanie na przetworzenie ok. 22% bioodpadów 
występujących w odpadach komunalnych.  

•  Przy poziomie zbiórki 657 tys. Mg w roku 2015 ta przepustowość była 
wystarczająca, jednak w znacznej części obecnie funkcjonujące 
instalacje do przetwarzania bioodpadów mogą przyjmować jedynie 
odpady zielone, gdyż są to proste instalacje pryzmowe. 

•  Przy ok 50 kg bioodpadów na mieszkańca (55%) - instalacja dla 
regionu 150 tys. mieszk. powinna mieć przepustowość  
ok. 7 500 Mg/rok (6 000 do 10 500 Mg/rok).  



Podsumowanie  

•  Czeka nas dostosowanie systemu zbiórki bioodpadów do wymogów 
prawnych 

•  Do przetwarzania selektywnie zbieranych bioodpadów powinny być w 
pierwszej kolejności wykorzystywane istniejące RIPOK „na zielone” 
oraz części biologiczne instalacji MBP 

•  Kompostowanie/fermentacja bioodpadów kuchennych podlega 
rejestracji, zatwierdzeniu i nadzorowi powiatowego weterynarza 

•  Wprowadzenie zbiórki bioodpadów, zwłaszcza kuchennych wymaga 
zapewnienia odpowiednich mocy przerobowych, w instalacjach 
spełniających wymagania technologiczne dla tego strumienia.  

•  Rodzaj zbiórki (bioodpady łącznie, czy osobno kuchenne i ogrodowe) 
powinno być uzależnione od dostępnych technologii przetwarzania 



Wały – przestrzeń publiczna? 



Podsumowanie  

Emilia den Boer  
Zakład Technologii Odpadów i Remediacji Gruntów, 

Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska 
e-mail emilia.denboer@pwr.edu.pl 

Dziękuję za uwagę 


