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Odpady komunalne 

Odpady komunalne – odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, a także odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych 

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 

względu na swój charakter lub skład są podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych. 



Szkodliwość odpadów 

komunalnych dla środowiska 

 Główną przyczyną zagrożeń są następujące składniki odpadów: 

• Substancje organiczne pochodzenia naturalnego, czyli odpady spożywcze 
(roślinne i zwierzęce) oraz odpady tzw. zielone (z porządkowania parków, 
zieleńców itp.), które są podatne na procesy biochemicznego rozkładu. 
Niekontrolowane procesy biochemiczne, jakim ulegać mogą odpady już w 
miejscu składowania, wywołują emitowanie do powietrza atmosferycznego 
substancji gazowych o charakterze toksycznym oraz palnym i wybuchowym. 

 
• Drobnoustroje chorobotwórcze, którymi w całej masie zakażone są odpady 
komunalne, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne. 
 
• Odpady spożywcze zawarte w masie odpadów komunalnych, które są 
pożywieniem dla zwierząt, szczególnie gryzoni oraz wielu gatunków dzikich 

ptaków żerujących na składowiskach odpadów, roznoszących je często na 
znaczne odległości; prowadzi to do wtórnego zanieczyszczenia i zakażania 
środowiska drobnoustrojami chorobotwórczymi. 
 
• Odpady niebezpieczne nazywane niekiedy problemowymi (ze względu na 
fakt, że ich unieszkodliwienie stanowi poważny problem), do których zaliczyć 
można m.in. baterie, lampy rtęciowe, akumulatory, przeterminowane leki, 

stosowane w gospodarstwach domowych środki owadobójcze i 
dezynfekcyjne wraz z opakowaniami i wiele innych. 



Gospodarka odpadami komunalnymi 

Odpady komunalne charakteryzują się dużą różnorodnością 

surowców, których zwykłe deponowanie na składowiskach 

oznacza utratę cennych zasobów i prowadzi do dużego 

obciążenia dla środowiska. 

 

Priorytetem gospodarki odpadami jest powtórne wykorzystanie 

surowców. Dopiero po pełnym wykorzystaniu tej możliwości 

należy dążyć do odzyskania energii zawartej w odpadach oraz 

(jako ostatniej możliwości) do bezpiecznego składowania 

odpadów. 

Zapobieganie 

Recykling 

Ponowne użycie 

Spalanie (z odzyskiem energii) 

Unieszkodliwianie na składowiskach 

Najbardziej  

pożądane 

Najmniej  

pożądane 



Skład odpadów 

w Polsce  

45 mln m3 ROCZNIE 



Systematyka metod 

mechanicznego sortowania 

odpadów komunalnych 



Gromadzenie 

 pierwszy 

element 

systemu 

gospodarki 

odpadami. 
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Technologie przetwarzania i 

unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych 
W technice unieszkodliwiania odpadów komunalnych stosowane są 

obecnie następujące podstawowe metody: 

 

- selektywne gromadzenie, 

- składowanie na wysypiskach, 

- przeróbka biochemiczna, 

- metody termiczne. 



Przeróbka biochemiczna 

W metodach biochemicznych przeróbki odpadów 

(nazywanej też biologicznym 

przetwarzaniem odpadów) stosowane są dwie 

podstawowe metody: 

 

1. kompostowanie, 

2. fermentacja beztlenowa. 

 



Kompostowanie odpadów 

komunalnych 
Kompostowanie - oznacza autotermiczny i termofilowy rozkład 

biologiczny selektywnie zebranych bioodpadów, w obecności tlenu i w 

kontrolowanych warunkach, przez mikro- i makroorganizmy w celu 

produkcji kompostu. 

Technologicznie kompostowanie odpadów można podzielić na 

następujące etapy: 

 

•dowóz odpadów, 

•obróbka wstępna, 

•kompostowanie (właściwy proces kompostowania), 

•obróbka końcowa 

(z ewentualnym 

dalszym 

uszlachetnianiem  

kompostu). 



Stosowane technologie 

kompostowania 
1. Kompostowanie w komorach zamkniętych wymaga przebywania 

odpadów tak długo, dopóki nie nastąpi pełen proces 

biochemicznego i fizycznego ich przerobu i higienizacji – zazwyczaj 7-

10 dni. 

 

2. Kompostowanie w warunkach naturalnych może być prowadzone w 

sposób dynamiczny lub statyczny:  

 

• Proces dynamiczny przebiega w pryzmach na polu kompostowym w 

wyniku regularnego przerzucania materiału. Czas kompostowania 

trwa 6-12 tygodni w zależności od warunków klimatycznych. 

 

• Proces statyczny polega na pozostawieniu masy kompostowej na 

płycie fermentacyjnej, a zapewnienie właściwej ilości tlenu i 

wilgotności dokonuje się w sposób wymuszony. W procesie tym 

rozróżnia się fermentację intensywną, która trwa 20 dni, i fermentację 

wtórną – 60 dni.  

 

• Kompostowanie w warunkach naturalnych odpadów organicznych 

stosuje się głównie w małych jednostkach osadniczych lub przy 

kompostowaniu wydzielonych odpadów zielonych.  



Zalety metody kompostowania 

 kompostowanie umożliwia recyrkulację znaczących ilości 
odpadów ulegających biodegradacji; 

 zapewnia unieszkodliwianie odpadów pod względem 
sanitarno-epidemiologicznym; 

 szacuje się, że wykorzystanie kompostowania i innych metod 
biologicznego przetwarzania może zmniejszyć o 30 - 50% 
strumień odpadów kierowanych na składowiska; 

 technologie kompostowania są sprawdzone w skali 
technicznej, dostępne i stosunkowo łatwe w eksploatacji; 

 kompostowanie jest „akceptowalne” pod względem 
ekonomicznym; 

 produkt kompostowania jest wartościowym materiałem, 
przydatnym do wielu celów, jest m.in. bazą substancji 
humusowych niezbędnych dla zapewnienia urodzajności gleb 
(w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu); 

 kompostowanie stanowi podstawowy element każdego 
zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami. 



Fermentacja metanowa 

Fermentacja metanowa – proces mikrobiologiczny rozkładu substancji 
organicznych przeprowadzany w warunkach beztlenowych przez 

mikroorganizmy anaerobowe z wydzieleniem metanu. 

 

Etapy procesu: 

1. hydroliza - rozkład złożonych związków materiału wyjściowego (np. 
węglowodanów, białek, tłuszczy) na proste związki organiczne (np. 

aminokwasy, cukier, kwasy tłuszczowe). Uczestniczące w tym procesie 

bakterie uwalniają enzymy, które rozkładają materiał na drodze reakcji 

biochemicznych, 

2. faza zakwaszania (fermentacja kwasowa) – przy udziale bakterii 
kwasotwórczych powstają kwasy tłuszczowe (kwas octowy, propionowy i 

masłowy) oraz dwutlenek węgla i wodór, oprócz tego powstają niewielkie 

ilości kwasu mlekowego i alkoholu, produkty te w następnej fazie tworzenia 

się kwasu octowego, przy udziale bakterii zamieniają się w substancje 

poprzedzające powstanie biogazu (kwas octowy, wodór i dwutlenek 

węgla), 

3. metanogeneza (fermentacja metanowa) - okres działania bakterii 
metanowych, wykorzystujących wodór i kwas octowy do produkcji metanu i 

dwutlenku węgla. 



Typy fermentacji metanowej 

 psychrofilna – zachodzi w temperaturze otoczenia 
(poniżej 25 stopni), trwa minimum 70–80 dni, zwykle 
zachodzi w szambie oraz w otwartych basenach 
fermentacyjnych; powstający biogaz nie jest ujmowany 
i stanowi zanieczyszczenie atmosfery; 

mezofilna – przeprowadzana w temperaturze 30–40 
stopni, trwa około 30 dni, w zamkniętych komorach 
fermentacyjnych, z których ujmowany jest biogaz. Mimo 
konieczności podgrzewania komory fermentacyjnej, 
fermentacja mezofilna posiada dodatni bilans energii; 

 termofilna – trwa od 15 do 20 dni, zachodzi w 
temperaturze powyżej 40 stopni w zamkniętych 
komorach, przy ujemnym bilansie energetycznym. 

 



Schemat beztlenowego procesu 

rozkładu frakcji organicznej odpadów 

komunalnych 



Produkty fermentacji 

BIOGAZ 

metan:  45–60% 

 dwutlenek węgla: 25-35% 

 azot: 7-10% 

 tlen: < 3% 

 pozostałe domieszki : <1% 

       (np.  siarkowodór, amoniak, 

       etan, aceton, benzen)  

 



Termiczna utylizacja 

odpadów 
Spalanie 

Zgazowanie 

Odgazowanie (piroliza) 



Spalanie odpadów komunalnych 

 Nowoczesne urządzenia do spalania odpadów pełnią 

dwie funkcje: redukują ilość (objętość) odpadów 

mających trafić na wysypisko oraz stanowią źródło 

energii elektrycznej i/lub cieplnej.  

 Pierwsza spalarnia uruchomiona w Wielkiej Brytanii w 

1870 roku 



• W 2009 roku 20% odpadów komunalnych 

UE było przetwarzane w spalarniach 

 

•  W Danii i Szwecjii blisko 50% 

 

• W Polsce istnieją liczne spalarnie 

odpadów medycznych, kilka spalarni 

osadów ściekowych, a jedynie jedna 

spalarnia odpadów komunalnych w 

Warszawie 



Technologie spalania odpadów 

 Technologia rusztowa (najpopularniejsza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kotły fluidalne 

 



Zalety i wady spalania odpadów 

Zalety: 

1. redukują ilość odpadów mających trafić na 

wysypisko 

2. źródło energii elektrycznej i/lub cieplnej 

3. spalanie jest prostsze i szybsze od recyklingu czy 

kompostowania 

Wady: 

1. emitowanie zanieczyszczeń powietrza 

2. metale ciężkie w popiołach po spaleniu odpadów 

i w ściekach z oczyszczania 

 



Zgazowanie 

 Przemiana stałych i ciekłych substancji 

 Bardzo wysoka temperaturs (rzędu 1000oC)  

  Technologia zgazowania jest obecnie intensywnie 

rozwijana, ponieważ jest wyjątkowo korzystna w 

przypadku wykorzystania odpadów jako paliwo.  



  1t odpadów – od 1000 do 2000m3 gazu 

  5 razy mniej spalin niż w tradycyjnym spalaniu 

  źródło energii cieplnej i/lub elektrycznej 

 



Odgazowanie 

 Odgazowanie – proces technologiczny polegający na 

usunięciu z materiału jego składników lotnych. Może to 

być zarówno proces polegający na usunięciu 

składników lotnych, które już wcześniej występowały, jak 

i poddawanie materiału procesowi jednoczesnego 

rozkładu do składników lotnych i ich usunięciu.   



• Temperatura 150 - 900°C  

• Węglowodory wyższe rozkładane są termicznie do niższych 

• Proces endotermiczny 

• Mogą się tworzyć następujące produkty: 

- paliwa, ewentualnie substancje wyjściowe, w postaci smoły, 

oleju i gazu palnego, 

- kondensat i rozpuszczone w nim zanieczyszczenia, 

- resztkowe pozostałości, jak koks, metale, szkło, piasek. 

 

 

Odgazowanie - warunki 



Na niektóre produkty pirolizy istnieje popyt, choć 

bardzo ograniczony.  

 
Częstym warunkiem jest przestrzenna bliskość 

zakładu pirolizy i rafinerii.  

 

Dotyczy to również gazu pirolitycznego, który 
częściowo wykorzystywany jest do podtrzymania 

przebiegu własnego procesu.  

 

Koks pirolityczny jak dotąd, nie znalazł nigdzie 

trwałego zastosowania. 



Odpady niebezpieczne na 

składowiskach odpadów 

 Obiekty gospodarki komunalnej są źródłem uciążliwości zapachowej 
oraz mikrobiologicznej, powodują także emisję hałasu oraz 
zanieczyszczeń chemicznych. Działają degradująco na otaczające 
tereny rolnicze, miejskie i rekreacyjne oraz na całe środowisko. 

 

 Składowiska doprowadzają także do skażenia otaczających je gleb, 
wód powierzchniowych i podziemnych, roślinności i zwierząt. Stanowią 
siedliska owadów, gryzoni oraz ptaków przenoszących zarazki. Mogą 
stwarzać poważne niebezpieczeństwo chorobotwórcze dla zdrowia 
ludzi, zwierząt i roślin. Dlatego też coraz trudniej znaleźć odpowiednią 
lokalizację składowisk oraz uniknąć licznych protestów lokalnych 

społeczności związanych z ich budową i eksploatacją. 

 



Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

ze składowisk odpadów 

 
- Gaz wysypiskowy (biogaz: CO2 (10÷40%), CH4 (15÷60%), H2S (1%), 
NH3, H2, CO, C2H5) 
- Pyły (emitowane ze składowiska pyły mogą być nośnikiem licznych 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych, mogą zawierać metale ciężkie Cr, 
Ni, Fe, Pb) 
- Bioaerozole (w skład bioaerozolu wchodzą zarówno organizmy 

żywe, jak i fragmenty żywych organizmów, patogenne drobnoustroje, 
które występują w postaci przetrwalników, zarodników, fragmentów 
grzybni, form wegetatywnych bakterii i wirusów) 
-Odory (głównie organiczne związki siarki, azotu oraz niektóre 
węglowodory) 
 
Ilość emitowanych zanieczyszczeń oraz dynamika ich  

wytwarzania zależą m.in. od następujących czynników: 

- skład morfologiczny i wilgotność odpadów, 

- rodzaj i kształt składowiska, 

- warunki atmosferyczne, 

- przebieg procesu składowania, segregowania i przykrywania odpadów, 

- sposób rekultywacji. 

 



 

Co dzieje się w środku? 
 
Czynniki wpływające na szybkość rozkładu odpadów 

 -      wilgotność odpadów (zawartość wody w odpadach 
ma istotny wpływ na rozwój mikroorganizmów w masie 
składowanych odpadów) 

- Zawartość substancji odżywczych (Bakterie w celu 
zachowania odpowiedniej aktywności życiowej 
wymagają określonych substancji pokarmowych, takich 
jak: węgiel, azot, fosfor, siarka i pierwiastki śladowe)  

- Mikroorganizmy (W procesie beztlenowego 
unieszkodliwiania odpadów dominują bakterie 
acidogenne (kwasotwórcze), acetogenne 
(octanogenne) i metanogenne) 

 
 



 

 

- Odczyn pH 

- Temperatura 

- Potencjał utleniania i redukcji (Potencjał utlenienia i redukcji (redoks) 
jest kontrolowany przez działalność mikroorganizmów w odpadach oraz 
tlen wprowadzany z opadami i rozprzestrzeniany w złożu przez wody 
opadowe i dyfuzję.) 

- Wymiary cząsteczek (Zmniejszanie rozmiaru cząsteczek umożliwia 
bezpośrednie działanie mikroorganizmów na większej powierzchni 
odpadów, ponadto zwiększa efektywność wymiany wody i pożywek, a 
w konsekwencji przyspiesza przebieg procesu rozkładu odpadów.  

 

Odpady są rozkładane w procesach tlenowych (po załadowaniu 
składowiska 

istnieją w nim kieszenie powietrzne), a następnie po wyczerpaniu tlenu w 

warunkach beztlenowych. 

       



Ważny czynnik pH 

 Odczyn (pH) jest bardzo ważny w przebiegu procesu rozkładu. 

     Jeżeli wydzielanie się gazów jest pożądane to wtedy dobrze jest, jeżeli w 
składowisku znajdują się alkaliczne lub neutralne bakterie buforowe, które 
utrzymają pH w granicach 7,0. 

     Biodegradacja w składowisku może nie być jednolita. Na przykład odcieki 
mogą mieć pH równe 5.5, a równocześnie może być nadal produkowany 
metan. Jest tak, ponieważ w różnych częściach składowiska mogą 
zachodzić różne procesy biochemiczne.  

 

     Niskie pH jest właściwe dla obszarów, w których nie powstaje metan, a 
powstają kwasy, podczas gdy w innych częściach składowiska 
posiadających stabilną populację metanogenicznych bakterii, kwasy 
organiczne są zużywane i utrzymuje się pH równe 7. 

     Zmiana odczynu pH do poniżej 6 lub powyżej 8 powoduje zahamowanie 
rozmnażania mikroorganizmów beztlenowych 

 



Różnorodność składników odpadów 

Skład odpadów komunalnych w Polsce: 

   - od 40% do 50% stanowią substancje organiczne 

   - max. 60% to części mineralne (w tym ok. 30% to popioły z małych palenisk) 

Cztery grupy odpadów komunalnych ze względu na ich przydatność jako 

surowców wtórnych: 

 Grupa I to odpady traktowane jako surowce wtórne niekonsumpcyjne. 
Należą tu odpady papierowe, z tworzyw sztucznych, szkła, metali oraz 
tekstyliów stanowiące ok. 30 % masy odpadów komunalnych stałych. 

 Grupa II to odpady rzadko traktowane jako surowce wtórne. Są to odpady 
organiczne (biodegradowalne), takie jak resztki pożywienia stanowiące ok. 
50 % masy odpadów komunalnych stałych. 

  Grupa III to odpady paleniskowe pochodzące z sezonowego ogrzewania 
domostw (do 20% masy odpadów). Tego typu odpady nieorganiczne nie są 
rozpatrywane jako surowce wtórne. 

 Grupa IV to dość nielicznie występujące odpady, o znikomej wartości 
surowca wtórnego. Zaliczane tu są pozostałości z porządkowania domostw 
(np. wykorzystana chemia gospodarcza). 

 

 

 

 

 



Monitoring 

 

 faza przed-eksploatacyjna  – do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
składowiska odpadów, 

 faza eksploatacji – od uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska 
odpadów do uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów, 

 faza poeksploatacyjna – przez 30 lat od uzyskania decyzji o zamknięciu 
składowiska odpadów. 

 

 



Monitoring składowisk odpadów 

 

Monitoring realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r.w sprawie zakresu, czasu, 
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk 
odpadów ( Dz. U. Nr220 poz.1858 ) oraz Decyzją Wojewody 
Mazowieckiego zatwierdzającą instrukcję eksploatacji 
składowiska  

Monitoring składowiska w fazie eksploatacji obejmuje: 
- badanie poziomu i składu wód podziemnych 
- badanie wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych 
- badanie składu wód odciekowych 
- badanie składu gazu składowiskowego oraz ilości 
utylizowanego biogazu 
- badanie opadu atmosferycznego 
- badanie przebiegu osiadania składowiska  
- badanie struktury i masy składowanych odpadów 



Monitoring składowisk odpadów 

 Dla gazu składowiskowego wymagany jest monitoring następujących 
substancji: 

1) metan (CH4); 

2) dwutlenek węgla (CO2); 

3) tlen (O2). 

 Spośród parametrów dla wód powierzchniowych i odciekowych dla 
składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż 
niebezpieczne wymagany jest monitoring następujących parametrów 
wskaźnikowych: 

1) odczyn (pH); 

2) przewodność elektrolityczna właściwa. 

 Dla składowisk przyjmujących odpady komunalne wymagany jest dodatkowo 
monitoring następujących parametrów wskaźnikowych: 

1) ogólny węgiel organiczny (OWO); 

2) zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg); 

3) suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). 

 

 

 

 



Monitoring odpadów komunalnych 

powstających na terenie m.st. 

Warszawy 

 Miejskie Laboratorium Chemiczne przy Urzędzie m.st. Warszawy od 15 lat 
prowadzi badania monitoringowe stałych odpadów komunalnych z 
gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury społecznej i gospodarczej w 
m.st. Warszawie. 

Analiza porównawcza wyników badań monitoringowych w latach 1999-2004  

wskazuje, że: 

 

- następuje wzrost objętościowy wskaźnika nagromadzenia odpadów: 

1999 – 2,26 m3 /M/rok 

2004 – 2,74 m3 /M/rok 

 

- wagowy wskaźnik nagromadzenia odpadów utrzymuje się na podobnym 
poziomie 

1999- 273,8 kg/M/rok 

2004 – 270,1 kg/M/rok 

 



Gospodarka odpadami 

komunalnymi w 2010 r. [%] 



Struktura odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie w 

województwie podkarpackim w 

2010 r. 



Składowisko odpadów 

Obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów 

Typy: 

 składowisko odpadów niebezpiecznych, 

 składowisko odpadów obojętnych, 

 składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.* 

 

 

*Źródło definicji 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
Miejsce publikacji Dz. U. z 2013 r. poz. 21 

 



Na składowisku odpadów komunalnych 

 

Można składować: 

 odpady bytowo-gospodarcze, 

 odpady przemysłu rolno-
spożywczego, 

 żużle i popiół, 

 gruz budowlany, 

 odpady wielkogabarytowe, 

 odwodnione osady ściekowe. 

Nie można składować: 

 odpadów niebezpiecznych: 
radioaktywnych, wybuchowych i 
łatwopalnych, 

 odpadów zakaźnych 
pochodzących z zakładów 
medycznych lub 
weterynaryjnych, 

 odpadów ciekłych. 

 



Lokalizacja, budowa i eksploatacja 

składowiska 

Lokalne warunki hydrologiczne i geologiczne 

 

Składowiska nie można wybudować: 

 na zboczach dolin rzecznych i w misach jeziornych, 

 na terenach źródliskowych, krasowych, osuwiskowych, w pradolinach 
rzecznych, w wyrobiskach z otwartym zwierciadłem wód podziemnych, na 
terenach torfowych i bagiennych oraz na terenach zalewowych, 

 na gruntach rolnych I-IV klasy bonitacyjnej. 



Preferowana lokalizacja 

 niskiej wartości klasy bonitacyjne gruntów rolnych (V ¸ VI), 

 niski poziom wód gruntowych, 

 niski współczynnik filtracji gruntów stanowiących podłoże wysypiska 
(najkorzystniejsze warunki, gdy współczynnik filtracji k≤10-10 m/s), 

 oddalenie od terenów zabudowy mieszkaniowej, 

 istnienie naturalnej bariery ochronnej w formie zwartych kompleksów 
leśnych, położonych w odległości nie naruszającej wymagań 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 



Forma i kształt i wielkość składowiska 

 Składowiska nadpoziomowe duże (o powierzchni ponad 5 ha) 

 Składowiska średniej wielkości (o powierzchni 1-5 ha) 

 Składowiska małe (o powierzchni 0,5-1 ha) 

 na terenie płaskim – składowiska 
hałdowe 

 



 oparte o zbocza naturalne 
lub sztuczne (składowiska 
przyskarpowe/półhałdowe) 

 w wyrobiskach, dolinach i 

kotlinach – składowiska muldowe 

 



Niezbędne elementy składowisk odpadów 

 Geomembrana 

 System drenażu wód odciekowych 

 Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego 

 Otoczenie wokół składowiska odpadowego 

 Urządzenia zagęszczające odpady 



Przykładowe składowisko odpadów 

komunalnych 
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