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Gospodarka 
odpadami

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju polity-

ka Unii Europejskiej jest ukierunkowana na wzrost 

poziomu ochrony środowiska. W chwili obecnej 

trwają zaawansowane prace nad rewizją podsta-

wowych dyrektyw w tym zakresie, a planowane są 

dalsze zmiany w szczegółowych przepisach. Jed-

nym z najważniejszych zagadnień jest poprawienie 

efektywności gospodarki odpadami. 

Polska jest krajem, w którym ten obszar ochrony 

środowiska wymaga jeszcze wiele pracy, zanim 

osiągnie poziom zrównoważonej gospodarki, 

w której poszczególne strumienie odpadów 

(głównie komunalnych) nie będą kierowane na 

składowiska, lecz powtórnie wykorzystywane. 

W 2004 r. w Polsce wytworzono około 140 mln 

ton odpadów. Procesom odzysku poddano około 

80% odpadów, a unieszkodliwiono około 18%. 

Około 12 mln ton stanowiły odpady komunalne, 

z czego 96% unieszkodliwiono poprzez składo-

wanie na składowiskach komunalnych. W skład 

tych odpadów wchodzi ok. 5 mln ton odpadów 

ulegających biodegradacji. Rocznie w Polsce 

produkuje się i zużywa około 2,5 mln opakowań.

Zgodnie z wynegocjowanymi okresami przejścio-

wymi do końca 2010 r. Polska powinna zreduko-

wać, w stosunku do ilości odpadów wytworzonych 

w 1995 r., ilość składowanych odpadów komunal-

nych ulegających biodegradacji do poziomu 75%, 

w 2013 r. do poziomu 50% i w 2020 r. do pozio-

mu 35%. Również ze znowelizowanej dyrektywy 

w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 

(94/62/WE) wynikają określone zobowiązania 

Polski co do poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych. Już w 2007 r. Polska 

powinna osiągnąć 50-procentowy poziom odzysku 

opakowań wprowadzonych na rynek, a 60-proc. 

w 2014 r. Konieczność redukcji masy odpadów, 

wynikająca z nałożonych poziomów odzysku, 

powoduje potrzebę wprowadzania innych niż 

składowanie metod zagospodarowania odpadów. 

Jedną z nich może być odzysk termiczny odpa-

dów. Dodatkowym argumentem za szerszym wyko-

rzystaniem metod termicznych zagospodarowania 

odpadów powinno stać się zaostrzanie kryteriów 

i procedur dopuszczenia odpadów do składowania 

na składowiskach danego typu, wynikające z dal-

szego wdrażania przepisów prawa wspólnotowego 

do prawa krajowego.
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Ustawa o zmianie ustawy o odpadach we-

szła w życie z dniem 13 października 2005 r., 

wprowadzając zmiany m.in. do przepisów, 

dotyczących termicznego przekształcania odpa-

dów. W ustawie określono sposób kwalifikacji 

poszczególnych procesów termicznego prze-

kształcania odpadów do odzysku lub unieszkod-

liwiania. Proces odzysku R1 stanowi termiczne 

przekształcanie odpadów opakowaniowych, 

odpadów m.in. roślinnych, z leśnictwa oraz 

odpadów innych niż odpady komunalne i odpady 

niebezpieczne, natomiast procesem unieszkodli-

wiania D10 objęto termiczne przekształcanie od-

padów komunalnych i odpadów niebezpiecznych 

– w obu tych procesach wytworzona energia 

powinna być wykorzystywana poza procesem 

termicznego przekształcania odpadów. 

Według zmienionego ustawodawstwa termiczne 

przekształcanie odpadów może być prowadzo-

ne w spalarniach i współspalarniach odpadów, 

natomiast wyeliminowano podział na spalarnie 

odpadów niebezpiecznych, spalarnie odpadów 

komunalnych oraz spalarnie odpadów innych niż 

niebezpieczne i komunalne.

W cementowym piecu obrotowym można prowa-

dzić odzysk energetyczny różnego rodzaju odpa-

dów palnych, odpowiednio przygotowanych pod 
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planowanych standardów obowiązujących 

w zakresie gospodarki odpadami w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej zobowiązuje 

Polskę do podjęcia przedsięwzięć, które muszą 

być skutecznie i dynamicznie realizowane, aby 

wypełnić nasze zobowiązania akcesyjne i nie 

ponosić kar finansowych, wynikających z nie-

dotrzymania tych zobowiązań. Dlatego m.in. 

poprzez narzędzia legislacyjne należy kształ-

tować tę gospodarkę tak, aby osiągnąć wyzna-

czone cele, wykorzystując jednocześnie w pełni 

istniejące w Polsce możliwości, które pozwalają 

na znaczne ograniczenie kosztów.

kątem kaloryczności i jednorodności składu. Przy 

charakterystyce odpadów palnych zwraca się uwa-

gę na stan fizyczny paliwa, jego wartość opałową, 

skład chemiczny (szczególnie zawartość takich 

pierwiastków jak sód, potas, chlor, fluor), tok-

syczność (wielkocząsteczkowe cząstki aromatycz-

ne, PCB, metale ciężkie), ilość i skład chemiczny 

popiołu, wilgotność, jednorodność, zdolność do 

obróbki i transportu, uziarnienie, gęstość. Ograni-

czenia w tym zakresie są sprawą indywidualną dla 

danej instalacji pieca i każdorazowo parametry są 

uzgadniane z dostawcą paliwa.

Istnieje bardzo szeroki asortyment odpadów, 

które mogą być stosowane w piecach cemento-

wych. Wśród nich są:

· zużyte opony samochodowe lub inne odpady 

gumowe rozdrobnione

· odpady drzewne

· odpady tworzyw sztucznych

· odpady tekstylne i papiernicze

· odpady komunalne

· przepracowane oleje, farby, rozpuszczalniki 

i szlamy lakiernicze

· odpady zwierzęce (mączki mięsno-kostne, 

tłuszcze).

Zaimplementowanie prawa wspólnotowego 

i konieczność osiągnięcia istniejących oraz 


