Gdańsk, 2020.07.16

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowna Pani Prezydent,
Wysoka Rado,
Drodzy Mieszkańcy

Kilka lat temu - bodaj w 2013 roku - w Gdańsku ruszyła obowiązkowa
segregacja śmieci na frakcję mokrą i suchą. Oprócz obowiązkowej segregacji w
moim mieszkaniu pojawiła się torba na surowce wtórne. Wychodząc do pracy co
kilka dni opróżniałem ją do odpowiednich ogólnodostępnych pojemników.
Pomimo, że torba ta czasem zawadza w kuchni, czasem nie chce się jej
wynosić ani mi ani dzieciom, to nie przyszło mi na myśl żeby z tego
zrezygnować – myśl o spędzaniu czasu w czystym środowisku zawsze
rekompensuje te niedogodności. Ponadto rozsądek mi podpowiada, że świat
jest zbyt piękny i różnorodny, aby mógł powstać przypadkowo. A skoro nie
powstał przypadkowo, ani ręką ludzką, to jesteśmy zobowiązani uszanować
wolę jego Stwórcy.
Kiedy patrzę na wykres poziomu recyclingu w Gdańsku (ze strony 119
omawianego raportu o stanie miasta) i widzę, że w 2018 roku 44% śmieci jest
odzyskiwanych do powtórnego przetworzenia, to wnioskuję, że duża część
Gdańszczan robi to co ja. Bardzo mnie to cieszy. Niestety w tym roku zostaliśmy
potraktowani niesprawiedliwie przez urzędników miejskich. Zamiast nagrody,
otrzymaliśmy karę: 100%-wą podwyżkę opłat za śmieci.
Ani w omawianym raporcie, ani w uchwale, która tę podwyżkę wprowadza, ani
na stronach internetowych urzędu miejskiego nie znalazłem żadnej informacji o
stworzeniu rzetelnej kalkulacji uzasadniającej taką podwyżkę. Takiej kalkulacji
po prostu nie ma lub jest na tyle kompromitująca, że niewarta ujawnienia.
Zamiast uczciwej kalkulacji dostępne są za to pobieżne tłumaczenia:
1) przez ostatnie sześć lat w Gdańsku nie podnoszono opłat za odbiór śmieci
Jest to prawda, a co więcej w kilku poprzednich latach była nadwyżka w bilansie
gospodarowania odpadami, a to oznacza, że szacunki sprzed kilku lat były
również zawyżone

2) niepewność dotycząca nieruchomości niezamieszkanych
Nie dziwię się, że taka niepewność towarzyszy p. v-ce prezydentowi
Grzelakowi, ponieważ nie przygotował żadnej uczciwej kalkulacji kosztów i
przychodów. Dziwię się natomiast, że p. Grzelakowi przychodzi tak łatwo
stwierdzenie, że my osoby prywatne mamy ponosić koszty ryzyka związanego z
nieruchomościami niezamieszkanymi
3) ceny dumpingowe. Dzisiaj za kubeł o pojemności 1100 litrów odpadów
zmieszanych mieliśmy kwotę ponad 120 złotych. W ustawie ustalono natomiast
górną stawkę. Wynosi ona 54 złote za ten sam kubeł - wyliczał wiceprezydent
Grzelak
Osobiście cieszę się, że są jakieś górne ograniczenia fantazji samorządowców,
chciałbym aby takie ograniczenie dotyczyło również mojego pojemnika na
śmieci. Chciałbym też płacić za faktyczne śmieci, a nie miesięczny haracz za
metraż mieszkania.
4) mamy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Na papierze ustawa słusznie
mówi, że wszyscy powinniśmy segregować. Tyle, że dzisiaj mieliśmy taką
sytuację, że część mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości mówiła nam
uczciwie, że nie są w stanie segregować. I są gotowi płacić wyższą stawkę.
Znowelizowana ustawa zabiera nam przychód z tego tytułu. Musimy dziś uznać,
że 100 proc. mieszkańców będzie segregować odpady (a co za tym idzie,
będzie płacić niższą stawkę za odbiór śmieci - red.)
To jakaś schizofrenia - wcześniej słyszeliśmy: każdy powinien segregować, bo
jak nie, to zapłaci karną stawkę, a teraz słyszymy: dobrze że nie wszyscy
mieszkańcy segregowali, bo mieliśmy więcej pieniędzy w kasie.
5) efekt ustawy znowelizowanej przez Sejm. Jesteśmy zobowiązani do
osiągnięcia określonych wskaźników recyklingu. One są dość rygorystyczne,
jest to 50 proc.
Tak, znowu wszystkiemu jest winny zły, niedobry Rząd ... skąd my to znamy.
Przy innej okazji dowiadujemy się jednak więcej:
Zgodnie z unijnymi wytycznymi, w 2020 roku nasz kraj powinien osiągnąć 50procentowy poziom odpadów podlegających recyklingowi.
No i teraz jest jasne kto narzucił ten próg recyclingu: UNIA EUROPEJSKA.
Dodam, że nie powinno być to zaskoczeniem dla urzędu, ponieważ dwa lata

temu ten poziom wynosił 30%, a rok temu 40%. Z wykresu na stronie 119
raportu o stanie miasta widać, że we wcześniejszych latach Gdańsk osiągał
wyższe poziomy recyclingu niż te narzucone przez UE ... BRAWO!
6) konieczne będzie weryfikowanie deklaracji o segregowaniu ze stanem
faktycznym, co przełoży się na dodatkowe koszty pracy…
a ja naiwnie myślałem, że miasto to robi od klilku lat jak straszyło na ulotkach
Do tego wzrosły ceny paliwa…
jak pech to pech, w tym roku – jak na razie - ceny paliwa poszły mocno w dół
… a w zakończonych przetargach na odbiór odpadów oferenci zaproponowali
wyższe ceny (o 12 proc).
(sic!) 12 procent, słownie: DWANAŚCIE PROCENT, nie 50%, nie 120%, ale
12%
Jak kwotowo v-ce prezydent Grzelak przedstawia koszty gospodarowania
odpadami:
Dotychczas przychody z tytułu odbioru odpadów wynosiły około 108 mln zł.
Według naszych szacunków w przyszłym roku spadną one do około 80 mln zł.
Znacząco wzrosną z kolei koszty całego systemu odbioru odpadów.
Początkowo szacowaliśmy je na poziomie około 120 mln złotych. Jednak
wprowadzone zmiany w ustawie doprowadzą do wzrostu tej kwoty do 160 mln
zł. To dlatego stawka za odbiór odpadów segregowanych dla mieszkańców
wzrośnie dwukrotnie
Być może to pierwsze oszacowanie, czyli spadek przychodów z tytułu odbioru
odpadów zostało zgrubnie policzone. Dwa kolejne szacowania zaliczam do
“wróżenia z fusów”.
Potwierdzeniem tego mogą być słowa
Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej - p. Sławomira Kiszkurno – wypowiedziane na posiedzeniu Komisji
Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 28 stycznia
2019 roku (pełny protokół dostępny w internecie):
w tym roku nie mieliśmy żadnej nadwyżki, bo mieliśmy kilkanaście milionów
nadwyżki, ale już od dwóch lat „zjadamy” tę nadwyżkę I jeszcze kilkanaście
milionów z zeszłego roku pozwoliło ten rok poprzedni zamknąć

i ten obecny bez podwyżki się uda, ale już kolejny, te 15, czy 20 milionów
złotych trzeba będzie wygospodarować, więc podwyżka, żeby była jasność
będzie na pewno, ale w roku 2020.
Jak widać rozbieżność we “wróżeniu” jest znaczna. A z ciekawostek, p.
Kiszkurno zdradził kulisy współpracy z tym “niedobrym” rządem przy
opracowywaniu nowelizacji ustawy:
… Bardzo dużo uwag minister naszych uwzględnił, naszych gdańskich jako Unii
Metropolii Polskich, zresztą Unii pisaliśmy jako wydział, podpisał pan prezydent
Grzelak, i 70-80% tych uwag zostało uznanych.
Wcześniej wymienione argumenty p.Grzelaka na tak drastyczną podwyżkę
merytorycznie są bardzo słabe, więc traktuję je jedynie jako zasłonę dymną dla
ukrycia niekompetencji w gospodarowaniu odpadami oraz ewentualnie jako
doraźną walkę polityczną samorządu gdańskiego z rządem. Robione jest to
koszem mieszkańców i liczę, że większość mieszkańców to w końcu dostrzeże.
Pan Marian Walny, mieszkaniec Oliwy, mający za sobą 20 lat pracy w
charakterze wójta lub z-cy burmistrza w gminach podpoznańskich, w zeszłym
roku przesłał do urzędu zapytania dot. kalkulacji kosztów oraz dokumenty, które
mogą być pomocne w opracowaniu takiej kalkulacji. Pierwszy z nich – załącznik
A - jest zestawem informacji potrzebnych do tego by prawidłowo ogłosić
przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych lub dokonać
zlecenia in-house i prawidłowo obliczyć rekompensatę. Drugi – załącznik B - jest
przykładem opracowania badań składu i właściwości odpadów komunalnych,
które jest potrzebne do takiej kalkulacji. Jeśli p.Prezydent uzna za stosowne
naprawić tę złą sytuację dot. odpadów komunalnych i obniżyć opłaty za śmieci,
to proponuję zacząć od wydania dyspozycji wykonania uczciwej kalkulacji
obejmującej parametry opisane w tych materiałach.
Zaapeluję jeszcze do p.Prezydent jako kobiety: osoby starsze mieszkające
samotnie to w większości właśnie kobiety. Kobiety średnio żyją dłużej od
mężczyzn. Kiedy mąż umiera, dzieci już dawno się wyprowadziły, kobieta
pozostaje sama. 43,1% emerytek pobiera świadczenia poniżej 1 800,00 zł, Jeśli
ta kobieta została sama w 70m mieszkaniu, to będzie płacić za śmieci ponad
60zł. Opłata jest wysoka, ale chyba jeszcze gorsze jest poczucie
niesprawiedliwości, gdyż tę samą kwotę może płacić 4-os rodzina gdzie 2 osoby
pracują. Wiem, że żaden sposób rozliczania za śmieci nie jest idealny, ale ten
obowiązujący w Gdańsku jest najmniej sprawiedliwy, ale za to najwygodniejszy
dla urzędników.

Drugim tematem, który chciałbym, poruszyć jest Zdrowe Love - program
seksualizacji młodzieży. Od p. v-prezydenta Kowalczuka słyszeliśmy
wielokrotnie, że program jest oparty na rzetelnej wiedzy. W/g mnie każdy
myślący dorosły człowiek zapoznawszy się z tym programem dostrzeże wpływy
ideologi gender - pseudo-nauki, która z dewiacji seksualnych próbuje
wykreować nowy styl życia, pseudo-nauki, która próbuje sprowadzić młodego
człowieka do poziomu jakiejś zmienno-płciowej nieuporządkowanej istoty
ogarniętej dziwacznymi żądzami.
Od p.Kowalczuka słyszałem również, że nie mam powodu do obaw, bo bez
mojej zgody moje dzieci nie mogą uczestniczyć w tym programie. Życie niestety
nie jest takie proste. Jeśli moje dziecko będzie miało w szkole czy na osiedlu
kontakt z rówieśnikami "wyedukowanymi" przez seks-deprawatorów, to istnieje
duże prawdopodobieństwo, że rówieśnicy podzielą się tą wiedzą z moim
dzieckiem. Co gorsza, zdemoralizowani rówieśnicy mogą podzielić się nie tylko
wiedzą, ale i nieodpowiednim zachowaniem. O jakie zachowanie chodzi opisują
dziennikarze z krajów, gdzie nachalna edukacja seksualna typu B jest
prowadzona od wielu lat:
Na początku 2017 roku policja brytyjska opublikowała nowe dane dotyczącej
przemocy dzieci na dzieciach w 2016 roku. Liczba przestępstw na tle
seksualnym, w których nie brały udziału osoby pełnoletnie, wzrosła w ciągu
ostatnich trzech lat o 78 proc. Tylko w 2016 r. zgłoszono ponad 9 tys. takich
przypadków. Śledczy zaznaczają jednak, że nawet drugie tyle podobnych spraw
mogło nigdy nie ujrzeć światła dziennego
(...)
Od lat 90tych co roku w Niemczech notuje się od 12 tys do 15 tys. przypadków
nadużyć seksualnych. Nieoficjalne szacunki mówią o liczbach 10-15 krotnie
większych. Anita Heiliger badająca nadużycia seksualne w Niemieckim
Instytucie Młodzieżowym twierdzi, że coraz więcej dzieci dokonuje nadużyć
seksualnych wobec siebie. Oznacza to, że młodociani od 14 do 16 roku życia
stanowią najwyższą grupę ryzyka w popełnianiu nadużyć seksualnych na
dzieciach.
(źródło: https://stop-seksualizacji.pl/index.php/edukacja-typu-b/skutki)
Wierzę, że większość dyrektorów gdańskich szkół to osoby rozsądne, mające
świadomość odpowiedzialności jaka na nich ciąży za pozostawione pod ich
opieką dzieci. Ponieważ tracę nadzieję na rozsądek osób decyzyjnych w
Urzędzie Miejskim, zwracam się do Dyrektorów szkół - być może któryś z nich
ogląda dzisiejszą sesję. Szanowni Dyrektorzy, zapoznajcie się ze skutkami
nieodpowiedzialnej edukacji seksualnej. To na Was zwrócone są teraz oczy
wielu rodziców, którzy liczą, że nie sprzedacie niewinności oraz szeroko

rozumianego bezpieczeństwa ich dzieci, za zachęty, obietnice czy profity
płynące ze strony Urzędu Miejskiego. Czy chcecie w waszych szkołach być
świadkami bulwersujących zachowań zdemoralizowanej młodzieży?

Mariusz Bąk

Marian Walny
Racjonalizacja kosztów działania w jst – gospodarka odpadami komunalnymi, dane potrzebne do prawidłowego ogłoszenia przetargu
lub zlecenia in-house
W kontekście toczącej się aktualnie dyskusji dotyczącej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 19961 i
Prawa zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 2 warto przeanalizować zasób informacji potrzebny do tego by prawidłowo ogłosić przetarg na
odbiór/odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych lub dokonać zlecenia in-house i prawidłowo obliczyć rekompensatę.
Najpoważniejszym problemem, z którym borykają się gminy organizując wszelakiego rodzaju usługi komunalne, a więc takie które z natury
rzeczy muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców niezależnie od poziomu ich zamożności, jest brak danych i metodyki umożliwiającej
„sporządzenie przedmiaru i opracowanie kosztorysu inwestorskiego” jak to ma miejsce podczas realizacji inwestycji.
Przedstawione niżej dane są owocem 13 lat doświadczeń. Przy czym punktem wyjścia do sporządzenia pierwszych kalkulacji na potrzeby
opracowywanych wówczas planów gospodarki odpadami był KPGO 20023, który posługiwał się danymi badawczymi dotyczącymi zarówno
wskaźników wytwarzania, jak i kosztów, opracowanymi przez IETU4. Umożliwiał on już wówczas rzetelne wyliczenie koniecznych do
poniesienia przez mieszkańców i samorządy kosztów, a wnioski z nich płynące były następujące 5 sugeruje się zróżnicowanie opłat. Do kwoty
3,20 zł/osobę miesięcznie na wsi i 6,40 zł/osobę w mieście. Obecnie za pojemnik mieszkańcy Jarocina płacą średnio ok. 6,42zł brutto, co
oznacza, że czteroosobowa rodzina płaci 25,68 zł/miesiąc a więc opłata miesięczna jest podobna do sugerowanej przez autorów opracowania.
Na wsi opłata od osoby wynosi 3,21 od osoby miesięcznie i może pozostać na dotychczasowym poziomie. Warto dodać, że autorzy KPGO
1 Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm. oraz druk sejmowy nr 343 z 2016
2 Dz. U. 2015 poz. 2164 oraz druk sejmowy nr 366 z 2016
3 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2002 – pierwszy jaki opracowano w kraju
4 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic
5 Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Jarocin – maj 2004; M Walny z zespołem ABRYS Sp. z o.o.
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oszacowali jednostkowe koszty zagospodarowania odpadów komunalnych na rok 2006 na poziomie 57,2 zł/M,rok. Jak widać oba oszacowania
są bardzo do siebie zbliżone, co zwiększa ich wiarygodność.
Opłaty te uwzględniają wszystkie faktycznie ponoszone przez samorządy koszty związane z utylizacją odpadów. Należą do nich przede
wszystkim amortyzacja obiektów budowanych oraz przewidywane koszty zamknięcia i rekultywacji składowisk. Samorząd ma oczywiście
możliwość dofinansowania tej działalności, lecz powinien robić to w sposób świadomy i jawny, bowiem dzisiaj wiele elementów kosztów
pozostaje ukrytych na przykład poprzez nie naliczanie amortyzacji w zakładach budżetowych. Polityka taka, prędzej czy później doprowadzi do
całkowitej zapaści finansów samorządów, tym bardziej, że dzisiaj ona dotyczy wielu sfer działalności komunalnej. Wbrew oczekiwaniom okazało
się, że nie ma konieczności podwyższenia opłat. Wniosek stąd taki, że obecnie ponoszone przez mieszkańców koszty, przy nie uwzględnieniu tak
ważnych elementów kosztów są drastycznie wysokie. Znakomita ich część stanowi nieuzasadniony dochód przewoźników. Rzecz tylko w tym by
poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów organizacyjnych i ekonomicznych doprowadzić do przesunięcia części wpływów do
samorządów oraz by zoptymalizować koszty zbierania i transportu. Warto dodać, że prowadzone przez autorów opracowania szacunki
potwierdzają niniejsze wnioski dokonane na bazie wskaźników KPGO. Dość powiedzieć, że średni dzienny koszt pracy dużej śmieciarki typu
MAN lub Mercedes, przy odległości do składowiska wynoszącej 100 km (w obie strony), nie powinien przekroczyć, przy pięcioprocentowym
poziomie zysku, 950 zł. Tymczasem śmieciarka taka o pojemności 19 lub 21 m3, przy współczynniku zgniotu 3,5, może załadować zawartość
około 600 kubłów 110 l. Opłata za tę usługę wynosi 600*6,5 zł = 3900 zł. Podczas gdy koszty, przy wadze jednego m3 odpadów równej 200 kg i
cenie na składowisku wynoszącej 60 zł, nie przekraczają 2390 zł. Wynika stąd, że możliwe jest, w ramach tych samych kosztów, przesunięcie
części wpływów na pokrycie kosztów ponoszonych dotąd przez samorządy. Proponuje się także wprowadzenie systemu zniżek w opłatach
ponoszonych przez mieszkańców, których wysokość będzie uzależniona od ilości wysegregowanych surowców i odpadów biodegradowalnych i
może sięgać do 40%. Jak widać problem nieuzasadnionych dochodów uzyskiwanych przez odbierających odpady, kosztem budżetów
samorządów już wówczas był mierzalny i trzeba było groźby sankcji UE by wpływy lobby dużych przedsiębiorstw, najczęściej o kapitale
pochodzącym z innych krajów UE, udało się przemóc. Podobnie rzecz ma się obecnie podczas debaty nad umożliwieniem samorządom, które są
właścicielami przedsiębiorstw budowanych przez lata, wówczas gdy rynek odpadów był w powijakach, korzystania z zamówień in-house.
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Kalkulacje prowadzone przez wiele lat, rozmaitymi metodami, stale doskonalone, oparte o badania morfologii i ilości wytwarzanych odpadów,
pozwalają aktualnie bardzo precyzyjnie oszacować ilość wytwarzanych na obszarze gminy odpadów oraz koszty ich odbioru, recyklingu i
unieszkodliwienia. Podkreślić jednak należy, że gminy, które są właścicielami przedsiębiorstw komunalnych nie mają zadania łatwiejszego
aniżeli inne, bowiem po pierwsze przedsiębiorstwa nie posiadają danych koniecznych do sporządzenia kalkulacji, po drugie nawet właścicielowi
nie są skłonne przekazywać swoich „słodkich tajemnic” pozwalających im na wypracowanie zysku nawet w sytuacji gdy właściciel, a zwłaszcza
rada gminy, mocno „naciska”. Wniosek stąd taki, że koniecznym jest wypracowanie metod, podobnych do stosowanych w budownictwie,
umożliwiających sporządzenie na podstawie projektu „przedmiaru” i opracowanie „kosztorysu inwestorskiego” ułatwiającego
ogłoszenie przetargu oraz weryfikację ofert i odrzucenie tych o rażąco niskich cenach, lub zlecenie realizacji zadań własnej firmie
komunalnej w drodze bezprzetargowej. Metody podobne do przedstawionej niżej, w okresie minionych 9 lat, były wykorzystywane do
kalkulacji kosztów około dwudziestu rodzajów usług zlecanych bez przetargu firmie będącej własnością gminy (zimowe utrzymanie dróg,
równanie dróg gruntowych, zamiatanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni niskiej, czyszczenie studzienek i kanalizacji, transportu publicznego,
itp.). Trzeba również dodać, że o potrzebie dysponowania omawianą metodyką wielokrotnie była mowa podczas rozmaitych konferencji,
jednak w kuluarach przyznawano, iż w rzeczywistości nikt nie jest tym zainteresowany.
Zanim przejdziemy do prezentacji danych jednej z gmin, w których porównano wyniki symulacji na rok 2014 z wykonaniem, warto przyjrzeć
się ogólnym uwarunkowaniom, które decydują o wysokości kosztów jakie trzeba ponieść odbierając i zagospodarowując odpady komunalne.
Oto one:


Koszty odbioru, których wysokość uzależniona jest od:


odległości z bazy operatora do miejsc odbioru (na terenie gminy, poza nią)



rodzaju używanego taboru (rodzaj samochodów: dostawcze, ciężarowe, hakowe, śmieciarki, a w nich pojemności i siły zgniotu
odpadów)



rodzaju samochodów używanych do selektywnej zbiórki (śmieciarek używa się czasem do odbioru plastików, szkła i
wielkogabarytowych)
3



rodzaju zabudowy (zwarta, rozproszona, jednorodzinna, wielorodzinna, śródmiejska)



dostępności i sposobów zamykania miejsc przechowywania pojemników (obowiązek wystawienia pojemników na ulicę, klucze
do altan w dyspozycji operatora)



sposobów identyfikacji właściciela pojemnika (kod kreskowy, czip, brak identyfikacji)



sposobu kontroli realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku selekcji (ważenie, dostosowanie wielkości pojemników,
kody kreskowe, czip, karty identyfikacyjne w zabudowie wielorodzinnej, brak kontroli)



parametrów technicznych ulic dojazdowych do zabudowy (rodzaj nawierzchni – utwardzona, nieutwardzona, szerokość
nawierzchni, skrajnia – kwestia drzew, parkujące na ulicach samochody)



głębokości segregacji (suche – mokre; opakowania – bio- zmieszane, każda frakcja opakowań oddzielnie)



dostępności PSZOK (odległość, rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, godziny funkcjonowania, stopień korzystania z
niego przez mieszkańców)



harmonogramu (częstotliwość, odbiór sprzed domów frakcji takich jak wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne)



korzystania z tzw. mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów



ilości i morfologii wytwarzanych odpadów, a więc realizacji zasady polegającej na ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów



rodzaju i wielkości używanych pojemników (pojemniki małe – duże, worki, wspólne dla kilku domów altany na pojemniki)



koszt worków do selektywnej zbiórki jest niemały i przy odrębnym zbieraniu różnych frakcji opakowań może stanowić istotny
element kosztów



w sytuacji gdy wskaźniki selekcji uzyskiwane przez mieszkańców są wysokie, uzasadnionym ekonomicznie staje się
wykorzystanie pojemników do selektywnej zbiórki



rodzaju objętych zarządzanym przez gminę systemem nieruchomości (zamieszkałe, zamieszkałe i niezamieszkałe)



poziomu akceptacji przyjętych rozwiązań przez mieszkańców, ich znajomości zasad zbiórki, wreszcie kultury
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ilości i rodzaju nieruchomości wymagających odrębnego odbioru odpadów poza harmonogramem (np. cmentarze, leki składane
przez mieszkańców w aptekach, sklepy wielkopowierzchniowe, drogi i ulice, komunalne tereny zielone, tereny leśne, kolejowe,
kąpieliska)







stopnia wykorzystania przydomowych kompostowników



wysokości opłat produktowych



dobrego funkcjonowania organizacji odzysku, na co istotny wpływ mają ramy prawne regulujące tę kwestię

Koszty transportu, których wysokość uzależniona jest od:


odległości z miejsca odbioru odpadów do instalacji oraz z instalacji do bazy operatora



synchronizacji wielkości śmieciarki z możliwością jej zapełnienia w ciągu dnia pracy oraz dostarczenia odpadów do instalacji



sposobu wymiany załogi śmieciarki po załadowaniu i przed dostarczeniem odpadów do instalacji



stosowania niedozwolonej praktyki polegającej na przetrzymaniu przez noc odpadów w nie zapełnionej śmieciarce



funkcjonowania punktów przeładunkowych odpadów



wielkości i wieku śmieciarek lub kontenerów przewożących odpady do instalacji

Koszty zagospodarowania, których wysokość uzależniona jest od:


stopnia segregacji w domach, a co za tym idzie kosztów segregacji w instalacji



ilości i jakości selektywnie zebranych i wyselekcjonowanych surowców i opakowań



poziomu rozwoju rynku związanego z odzyskiem i ponownym użyciem lub przetwórstwem odzyskanych surowców



stabilności tegoż rynku



sytuacji na rynku pracy (np. system EKO AB6)



możliwości przygotowania i ponownego użycia niektórych odpadów (np. odzieży, starego typu sprzętu radiowego, itp.)

6 System segregacji ręcznej na kilkanaście frakcji odpadów dostarczonych przez mieszkańców do stojących w pobliżu, na osiedlach, małych sortowni, tzw. kiosków
Bartoszkiewicza, od nazwiska ich pomysłodawcy.
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kosztów składowania odpadów, które nadal zależą od struktury własności składowiska



zakresu stosowania praktyk polegających na przekazywaniu selektywnie zabranych odpadów do przetwórcy bez pośrednictwa
instalacji (dobrze wyselekcjonowane szkło, papier, plastyk, gruz, zielone)



koszty zarządzania systemem, których wysokość uzależniona jest od:


skali lokalnego systemu gospodarowania odpadami (gmina, porozumienie gmin, związek gmin, wspólny podmiot zarządzający,
np. spółka komunalna)



jakości informatycznego systemu wspierającego zarządzanie gospodarowaniem odpadami komunalnymi (m. inn. rejestracja w
czasie realnym pracy operatora)



jakości i kompletności baz danych



stopnia wykorzystania możliwości GIS



ustalenia odrębnego numeru konta dla każdego właściciela nieruchomości i automatycznego księgowania na nim wpływów



jakości platformy internetowej obsługującej system gospodarki odpadami, w tym e’BOK, a więc możliwość składania deklaracji
przez internet oraz realizacji wszystkich innych czynności bez konieczności wizyt w biurze zarządzającego systemem



przyjętego systemu opłat



ilości prowadzonych kontroli, postępowań wyjaśniających, wydawanych decyzji ustalających lub zmieniających wysokości opłat,
prowadzonych postępowań egzekucyjnych



poziomu bieżącej kontroli operatora/ów i instalacji oraz innych odbiorców odpadów



rodzaju ogłoszonego przetargu/ów (odbiór i zagospodarowanie, osobno odbiór/odbiory, zagospodarowanie)

Wynikające z doświadczeń sugestie dotyczące organizacji systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, mające na uwadze obniżanie
kosztów tych czynności:


Sposób selektywnej zbiórki
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najlepszy byłby dobór pojemników na odpady zmieszane w taki sposób by ich objętość pozwalała na pomieszczenie w nich
tylko takiej ilości odpadów zmieszanych jaka powstaje w wyniku selekcji umożliwiającej uzyskanie wskaźników



najtańszym sposobem odbioru odpadów jest odbiór wszystkich odpadów jako zmieszane, najdroższym częsty odbiór sprzed
domów każdej z selektywnie zbieranych frakcji osobno, różnica w kosztach może sięgać 230%



selektywny odbiór odpadów wiąże się z koniecznością odbioru pewnej stałej ilości odpadów w mniejszych porcjach, większą
ilością dłuższych kursów, co rzutuje na koszty



nie wolno zapominać o tym, że tani odbiór odpadów to wysokie koszty w RIPOK i odwrotnie



najbardziej optymalny jest odbiór odpadów selektywnie zbieranych możliwie dużymi samochodami wyposażonymi w płytę z
dużą siłą zgniotu



w naszych warunkach najlepiej ograniczyć selekcję odpadów odbieranych sprzed domów do papieru łącznie z tworzywami i
metalami, szkła, zmieszanych i zielonych zbieranych do możliwie dużych pojemników; pozostałe zbierane selektywnie odpady
mieszkańcy winni sami przekazywać do PSZOK



im większe pojemniki na selektywnie zbierane odpady tym odbiór tańszy, wiąże się to jednak z przypisaniem ich odpowiednio
większej ilości mieszkańców




im częstszy odbiór odpadów tym droższy bowiem odbierane są wówczas małe ilości odpadów

Częstotliwość i trasy odbioru odpadów


planując częstotliwość odbioru należy brać pod uwagę warunki sanitarne przechowywania odpadów, które mogą podlegać
procesom gnicia, odpady zmieszane nie powinny być odbierane rzadziej aniżeli raz na dwa tygodnie w zabudowie wiejskiej, w
miastach w przypadku braku miejsca na pojemniki robi się to nawet trzy razy na tydzień



najbardziej optymalna jest możliwie krótka trasa, która pozwala na zapełnienie śmieciarki, dlatego długość trasy winna być
dobrana w ten sposób by pozwoliła ona w ciągu jednego dnia, najlepiej 8 godzin, napełnić możliwie dużą śmieciarkę; problem ten
jest oczywiście związany z częstotliwością odbioru odpadów
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najlepiej by odpady zawsze były odbierane tego samego dnia tygodnia



umyte odpady zbierane selektywnie, np. tworzywa, szkło, opakowania metalowe mogą być bardzo długo przechowywane zanim
zostaną odebrane



czas przechowywania odpadów przed ich odbiorem zależy od charakteru zabudowy i miejsc przechowywania pojemników –
najlepiej gdy pojemniki są duże



mając na uwadze konieczność kontroli, najlepiej w czasie realnym, pracy operatora, należy element kontroli tak zaprojektować by
nie powodował on wydłużenia czasu odbioru odpadów



Odbiór odpadów


najlepiej gdy odpady zmieszane są składane do pojemników wielkości 1,1 m³



selektywnie zebrane odpady najlepiej składać do worków lub dużych (1,1 m³) pojemników, które można załadować do śmieciarki,
załadunek i transport tzw. dzwonów jest najmniej opłacalny ze względu na konieczność użycia do nich samochodów ciężarowych
– skrzyniowych



odpady selektywnie zebrane zawsze zawierają pewien odsetek zanieczyszczeń, dlatego muszą one być oczyszczone z nich
poprzez sortowanie



zazwyczaj na sortownię trafiają łącznie papier i opakowania z papieru, tworzywa i opakowania z tworzyw, metale i opakowania z
metali, opakowania wielomateriałowe, dlatego warto zbierać je łącznie do jednego pojemnika lub worka



szkło i opakowania ze szkła najczęściej muszą być dodatkowo segregowane oddzielnie od pozostałych opakowań, stąd najlepiej
odbierać je osobno



jeśli warunki terenowe na to pozwalają najlepiej odbierać odpady możliwie dużą śmieciarką



znacząco można obniżyć koszty odbioru odpadów wykorzystując do odbioru selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych
oraz wielkogabarytowych duże śmieciarki – przeciwwskazanie może stanowić wyższa cena uzyskiwana za zebrane w inny sposób



Transport odpadów
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transport śmieciarką jest ekonomicznie uzasadniony jeśli odbywa się na odległość do 60 km, jeśli jest ona większa warto
organizować punkty przeładunkowe



transport odpadów z punktów przeładunkowych jest najbardziej ekonomiczny gdy dotyczy odpadów zebranych selektywnie i
maksymalnie zgniecionych lub poddanych konfekcjonowaniu



Zagospodarowanie odpadów


osiągnięcie pełnej selekcji odpadów w domach pozwoli na to by jako zmieszane odbierano 7 – 20% wytwarzanych
odpadów, a to w istotny sposób zwiększy wydajność pracy instalacji i tym samym zmniejszy koszty ich dalszego
zagospodarowywania



jakościowo dobra selekcja pozwala na transport odpadów bezpośrednio do firmy przetwarzającej je i tym samym ominięcie
niektórych ogniw w łańcuchu firm zajmujących się nimi przed zagospodarowaniem



gminy muszą posiadać dostęp do pełnej informacji o rynku przetwarzania odpadów, nie może to być wiedza zastrzeżona dla
odbierających odpady i prowadzących RIPOK



Funkcjonowanie PSZOK


powinien nieodpłatnie przyjmować wszystkie frakcje odpadów, które powstają w gospodarstwach domowych, a więc
wszystkie grupy 20 i 17, podgrupy 15 01, i opony czyli 16 01 03



przekazywane do PSZOK odpady budowlane nie powinny przekraczać ilości powstającej podczas niewielkich remontów
realizowanych niemal wyłącznie osobiście przez mieszkańców



czas funkcjonowania PSZOK winien być dostosowany do potrzeb mieszkańców i kończyć się w późnych godzinach
popołudniowych



niewielka odległość i przyzwyczajenie mieszkańców do dogodnego funkcjonowania PSZOK powinno pozwolić na rezygnację z
odbierania sprzed domów odpadów wielkogabarytowych, sprzętu AGD i części niebezpiecznych
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dobrze funkcjonujący PSZOK winien odbierać bezpośrednio od mieszkańców od 7 do 15 % ogólnej masy wytwarzanych
odpadów (w roku 2014 było to około 80Mg/rok czyli 0,7%)



PSZOK winien umożliwiać mieszkańcom przekazanie tam odpadów niemal w dowolnym dogodnym dla nich terminie
spowodowanym np. zmianą mieszkania



PSZOK winien odbierać od mieszkańców każdą ilość wysegregowanych odpadów, które pozwalają na poprawienie bilansu
kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi




funkcje jakie PSZOK może pełnić wykraczają poza odbiór odpadów, mowa o edukacji

Obsługa informatyczna


dobrze zaprojektowany system informatyczny wspomagający zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
musi pracować na bazie zbudowanej w oparciu o mapy cyfrowe i dane opisowe o budynkach będące w gestii powiatowego
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej uzupełnione o dane dostępne w gminie, a zatem ewidencję podatników,
ludności, podmiotów gospodarczych, KRS



każdy pojemnik winien być wyposażony w czip pozwalający na to by system mógł zidentyfikować nieruchomość, z której
pochodzą odbierane odpady



w przypadku korzystania z worków na selektywnie zabierane odpady mogą być identyfikowane poprzez przycisk na śmieciarce
lub kod kreskowy (mało efektywny sposób)



mając na uwadze koszty, nie proponuje się ważenia ładowanych do śmieciarki lub samochodu odpadów



monitoring w czasie realnym przekazywanych operatorowi odpadów zarówno zmieszanych jak selektywnie zbieranych pozwala
na jednoznaczną ocenę faktu realizowania w domu obowiązku selekcji i ewentualne uruchomienie postępowania wyjaśniającego
oraz wydane decyzji, bez tego rodzaju narzędzia nie jest to możliwe



w zabudowie wielorodzinnej możliwe jest wykorzystanie czipów identyfikujących właścicieli mieszkań w celu otwarcia
pojemnika i wrzucenia do niego odpadów
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możliwość bieżącego śledzenia odbioru odpadów pozwala na wyjaśnianie kwestii spornych pomiędzy operatorem i mieszkańcem,
pozwala też na kontrolę operatora pod kątem tego czy nie dorzuca gminie odpadów pochodzących np. od prowadzących
działalność gospodarczą i dalej, pozwala na weryfikację danych uzyskiwanych z instalacji



aktualnie eksploatowane systemy, nawet jeśli korzystają z kodów kreskowych, opisanych wyżej możliwości nie posiadają; one
pozwalają na ewidencjonowanie złożonych deklaracji i dalej wpłat mieszkańców, a to zbyt mało

Prezentacja danych jednej z gmin polegająca na porównaniu i skomentowaniu symulacji i faktycznie uzyskanych wyników za rok 2014:


Dane dotyczące ilości mieszkańców oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych


ilość mieszkańców w jednostce samorządu – 32000



ilość mieszkających w zabudowie wielorodzinnej – około 14500 (dane te skorygowane w stosunku do przyjmowanych rok temu
nadal pozostają pewnym przybliżeniem i należy je na bieżąco weryfikować)



ilość mieszkających w zabudowie jednorodzinnej – około 17500



ilość nieruchomości jednorodzinnych – około 5200, pojemników około 5500 (ilość faktycznie stojących pojemników została
oszacowana z tym zastrzeżeniem, że wiele pojemników przy domach jednorodzinnych to dawne pojemniki na selektywnie
zbierane odpady, które dziś mogą być wykorzystywane na zbiórkę odpadów zmieszanych)



ilość mieszkań w zabudowie wielorodzinnej – około 4400, pojemników około 370



firm, które winny złożyć deklaracje (gmina objęła systemem nieruchomości niezamieszkałe) – około 800 (dotąd złożyło około
25%), pojemników 120 l - około 400, 1100 l – około 380



statystyczna liczebność gospodarstwa domowego – w zabudowie wielorodzinnej - 3,3 osoby, w zabudowie jednorodzinnej – 3,4
osoby
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Dane dotyczące ilości wytwarzanych odpadów i koniecznych do osiągnięcia wskaźników ograniczenia składowania szacowana ilość
odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu roku – 11968 Mg, rzeczywista – 11720 Mg (w ilości tej brakuje odpadów np.
budowlanych oraz części zielonych przekazywanych do kruszarni lub producenta kompostu)


aby osiągnąć wskaźnik ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji dopuszczalne jest
składowanie około 3100 Mg odpadów zmieszanych po przetworzeniu ich w procesie MBP (około 1800 Mg z zabudowy
jednorodzinnej i 1300 Mg z zabudowy wielorodzinnej), faktycznie było to 5870 Mg



ilość odpadów odebranych w roku 2014 jako zmieszane 7810 Mg + 770 Mg odpadów z czyszczenia ulic, łącznie 8580 Mg



ograniczenie składowania zmieszanych o 2712 Mg wynikało z wytworzenia paliwa alternatywnego z wyselekcjonowanych
opakowań, odparowania i wysegregowania metali (na tą ilość faktycznie składają się odpady przeznaczone na paliwo (frakcja >
80 mm), odparowanie to około 15% z tej wielkości i niewielka ilość wysegregowanych metali)



szkła selektywnie zebrano około - 426 Mg



papieru i tektury selektywnie zebrano z pojemników typu dzwon około - 88 Mg



tworzyw sztucznych zebrano ze zbiorników typu dzwon - 90 Mg



opakowań zmieszanych odebrano przy pomocy śmieciarki – 574 Mg (odbiór ten dotyczy papieru i tworzyw zebranych do
worków w zabudowie jednorodzinnej)



elektrycznych i elektronicznych, niebezpiecznych, leków, baterii i akumulatorów zebrano przy pomocy samochodów
dostawczych – 26,4 Mg





wielkogabarytowych zebrano przy pomocy śmieciarek – 254 Mg



budowlanych zebrano przy pomocy samochodów ciężarowych – 78 Mg



ulegających biodegradacji – 1604 Mg

Dane dotyczące gęstości odbieranych odpadów


gęstość frakcji bio to 300 kg/m³ (wg badań przeprowadzonych w Krakowie)
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frakcji budowlanych i niebezpiecznych – 400 kg/m³



frakcji odpadów zmieszanych których selekcja została dokonana w pełni – 486 kg/m³



frakcji szkła - 350 kg/m³ (dla stłuczki szklanej)



frakcji papieru i tektury - 250 kg/m³



frakcji tworzywa sztucznego - 100 kg/m³ (przy założeniu, że mieszkańcy gniotą i zakręcają butelki PET)



mebli – 60 kg/m³



agd – 120 kg/m³



odpady na składowisku zagęszczone kompaktorem – 1200 kg/m³ 7

Ustawowe ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji


w gminie położonej na obrzeżu dużego miasta, w której ilość mieszkańców w stosunku do roku 1995 wzrosła o nieco więcej niż
50%, aby osiągnąć 50% wskaźnik ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji należy ilość
składowanych po MBP odpadów ograniczyć do 25% tej, która jest wytwarzana (dziś jest to 50% przy czym ograniczenie
masy składowanych odpadów na skutek selekcji zmieszanych i odparowania wynosi około 32%)



tak znaczne ograniczenie ilości składowanych odpadów można uzyskać poprzez istotne zwiększenie selekcji przez
mieszkańców co przekładać się powinno na istotne zmniejszenie objętości potrzebnej im w pojemniku na odpady zmieszane;



Podstawowe dane empiryczne dotyczące odbieranych odpadów


gęstość odpadów załadowanych do pojemników 120 l wynosi około 290 kg/m³ (dane z pomiarów, zabudowa jednorodzinna
zazwyczaj)



gęstość odpadów załadowanych do pojemników 1100 l wynosi około 100 kg/m³ (dane z pomiarów, zabudowa wielorodzinna i
śródmiejska zazwyczaj)

7 Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie wybranej gminy
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objętość jaką w pojemniku wypełnią odpady zmieszane w sytuacji gdy poziom selektywnej zbiórki w domach będzie spełniał
wymóg ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji co odpowiada składowaniu max 25% masy odpadów
wytwarzanych


w zabudowie jednorodzinnej powinno wystarczyć 11 l (dziś 40l, to jest jeden z ważnych wskaźników, którego
wykorzystanie pozwoliłoby na weryfikację czy mieszkańcy dokonują selektywnej zbiórki w domach) przy cyklu
dwutygodniowym



w zabudowie wielorodzinnej 6,5 l (dziś 23l, brak proporcjonalności w stosunku do 11 l w zabudowie jednorodzinnej
wynika z mniejszej gęstości odpadów zbieranych w zabudowie wielorodzinnej) przy cyklu dwa razy na tydzień






w zabudowie śródmiejskiej 4,5 l (dziś 16 l) przy cyklu trzy razy na tydzień

Dane dotyczące odległości


statystyczna śmieciarka transportując odpady do instalacji przejeżdża łącznie w obie strony 56 km



odbierając odpady przejeżdża 38 km (w mieście odległość ta jest przeszacowana o 100%)

Przyjęte wskaźniki ekonomiczne konieczne do tego by określić cenę zamówienia


przyjęty wskaźnik kosztów pośrednich wraz z kosztami zarządu – 15% (wskaźnik przyjęty jako ten poniżej którego nie można
zejść; chodziło o oszacowanie ceny najniższej by wyeliminować z przetargu nieuczciwą konkurencję, przedsiębiorstwa
komercyjne przyjmowały zawsze około 65%)



wskaźnik zysku – 0,5% (przedsiębiorstwa komunalne, których misją jest świadczenie usług ogólnodostępnych, powinny zejść do
tego poziomu)



Dane dotyczące czasu i kosztów odbioru i transportu odpadów śmieciarkami


czas załadowania do dużej śmieciarki o pojemności 22 m³ około 10 Mg (śmieciarka o tej pojemności może być załadowana
około 12,5 Mg odpadów) odpadów wynosi niecałe 6 godzin (dane pomiarowe), co równa się załadowaniu około 40 pojemników
1100 l i około 200 pojemników 120l (dane te dotyczą zabudowy miejskiej przy zaludnieniu około 2370 mieszkańców/km² i
14

proporcji zabudowy jednorodzinnej do wielorodzinnej równej 55 do 45), odpowiada to około 140 załadunkom i przejazdom
od nieruchomości do nieruchomości, a więc średni czas przejazdu i załadunku wynosi około 2,5 min


dane dotyczące czasu i kosztów pracy załogi śmieciarki


czas pracy podczas jednego statystycznego odbioru odpadów zmieszanych i ich dostarczenia do instalacji – 3 prac * 6
godz + 1 prac * 1,5 = 19,5 godz



godzin pracy w miesiącu 168



ilość dni roboczych w roku - 252



stawka za godzinę brutto – 22,62 zł, co odpowiada płacy 3800 zł/m-c (dla celów kalkulacji można korzystać z danych
SEKOCENBUD8)





stawki nadgodzin zgodnie z Kodeksem Pracy



statystyczny koszt pracy załogi podczas jednego odbioru i transportu wykonywanego śmieciarką – 441,1 zł

koszt netto śmieciarki – około 500 tys. zł


przyjęty okres amortyzacji śmieciarki – 7 lat



dni pracy samochodu w roku - 240



ilość dni pracy samochodu w okresie jego amortyzacji – 1680 dni



dzienna stawka amortyzacji samochodu – 298 zł



pojemność – 22 m³



zużycie paliwa - 28 l ON/100 km



ceny oleju napędowego netto (ON) wg aktualnych tabel notowań na http://www.e-petrol.pl – w połowie roku 2013
wynosiły podczas sporządzania kalkulacji – 4,444 zł/l (3,449 zł w listopadzie 2014 roku)

8 http://www.sekocenbud.pl/home/strona-glowna/
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ceny olejów silnikowych syntetycznych wg aktualnych notowań - w połowie roku 2013 wynosiły – 25,41 zł/l (cena
bardzo wysoka jak na dostawy hurtowe)



wymiana oleju silnikowego co 10000 – 15000 km



ilość oleju silnikowego jaką trzeba wlać do silnika – około 26 l (oszacowane na podstawie dostępnych dokumentacji
technicznych)



koszty wymiany oleju wraz z filtrami we własnym warsztacie – około 1920 zł



przyjęty dzienny koszt oleju silnikowego - 8 zł



przyjęty dzienny koszt smarów do prowadnic (50% kosztów oleju silnikowego) – 4 zł



przyjęty dzienny koszt płynów do eksploatacji układu hydraulicznego (50% kosztów oleju silnikowego) - 4 zł



przyjęty dzienny koszt pozostałych materiałów eksploatacyjnych (na poziomie kosztów oleju silnikowego i smarów) –
12 zł



przyjęty dzienny koszt części zamiennych – 15% stawki amortyzacyjnej (przyjęty wskaźnik jest bardzo wysoki jak dla
nowego pojazdu, byłby on w pełni uzasadniony dla pojazdu o znacznym stopniu zużycia, to jest kolejne miejsce gdzie
znajdują się rezerwy)



statystyczna śmieciarka w ciągu dnia pracy zużywa 48 l ON, w tym:


transport odpadów do instalacji i powrót to około 16 l ON



przejazd podczas odbioru odpadów wymaga około 11 l ON



podczas załadunku i rozładunku w RIPOK samochód zużywa około 21 l ON (kalkulacja ta jest oparta na
zawyżonym nieco zużyciu podczas odbioru oraz załadunku i rozładunku, które oparte były na wskaźnikach
zapisanych w zasobach Krajowej Agencji Poszanowania Energii9)



dane te wskazują na to, że załadunek i rozładunek wymaga około 7 l ON/godzinę pracy urządzeń załadowczych

9 http://www.kape.gov.pl/index.php/pl/
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stopień zgniotu śmieciarki – od 2:1 do 6:1 (wg danych technicznych różnych pojazdów)



gęstość odpadów zagęszczonych w śmieciarce – od 500 do 600 kg/m³



dzienny koszt pracy śmieciarki z załogą podczas odbioru odpadów zmieszanych w ilości średnio 10,05 MG – około 1177
zł



kursów w skali roku polegających na zbiórce odpadów zmieszanych i odwiezieniu ich do RIPOK – około 780



zbieranie i transport zmieszanych odpadów to około - 117 zł/Mg



szacowany roczny koszt odbioru i transportu zmieszanych to około – 918.000 zł



szacowany roczny koszt „na bramie” RIPOK dotyczący odpadów zbieranych jako zmieszane – 1.875.000 zł (przy
aktualnym poziomie selektywnej zbiórki w domach)



koszty transportu śmieciarką do RIPOK odpadów z zamiatania ulic – 960 zł/załadunek i kurs do RIPOK, około 80
kursów, koszt 76.800 zł



szacowany roczny koszt „na bramie” RIPOK dotyczący odpadów z utrzymania czystości ulic – 184.600 zł



koszty odbioru i transportu śmieciarką selektywnie zebranego szkła (6,5 Mg, trzy osoby załogi, sześć godzin zbiórki + 1,5
godz. transport do RIPOK) – 1256 zł/dzień, około 66 kursów, koszt 82.900 zł



szacowany przychód „na bramie” RIPOK dotyczący dostarczonego szkła – około 12.000 zł



koszty odbioru i transportu śmieciarką selektywnie zebranych opakowań zmieszanych (3,7 Mg zmieszanych opakowań,
trzy osoby załogi, sześć godzin zbiórki + 1,5 godz. transport do RIPOK) – 1256 zł/dzień, kursów około 155, koszt około
194.700 zł



szacowany przychód „na bramie” RIPOK dotyczący opakowań zmieszanych – 74.600 zł



koszty odbioru i transportu śmieciarką selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych (6,4 Mg odpadów
wielkogabarytowych, trzy osoby załogi, sześć godzin zbiórki + 1,5 godz. transport do RIPOK) – 1256 zł/dzień, kursów
około 40, koszt około 50.200
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szacowany koszt „na bramie” RIPOK dotyczący odpadów wielkogabarytowych – 60.900 zł



koszty odbioru i transportu śmieciarką selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji (6,5 Mg odpadów
ulegających biodegradacji, trzy osoby załogi, sześć godzin zbiórki + 1,5 godz. transport do RIPOK) – 1256 zł/dzień,
kursów około 250, koszt około 314.000 zł




szacowany koszt „na bramie” RIPOK dotyczący odpadów ulegających biodegradacji – 208.500 zł

Dane dotyczące czasu i kosztów odbioru i transportu odpadów samochodami ciężarowymi


koszt ciężarowego hakowca, który opróżnia tzw. dzwony do selektywnej zbiórki – 240 tys zł netto


okres amortyzacji – 7 lat



dzienna stawka amortyzacyjna – 143 zł



zużycie ON przez hakowiec – około 26,5 l/100 km



oleju silnikowego należy wymieniać około 20l



koszt ON zużytego podczas jednego dnia pracy (około 6 godzin pracy, trasa około 72 km, pracują dwie osoby, w praktyce
bardzo często pracuje jedna osoba) – 85 zł





koszty odbioru i transportu odpadów samochodem ciężarowym – hakowcem (18,6 m³) – 620 zł/dzień



hakowiec pozwala na odebranie około 3,5 Mg szkła lub 0,4 Mg tworzywa lub 1,2 Mg papieru, do 7 Mg budowlanych



około 300 kursów – koszt 186.000 zł



szacowany przychód „na bramie” – 2.600 zł

Dane dotyczące czasu i kosztów odbioru i transportu odpadów samochodami dostawczymi


koszty odbioru i transportu odpadów samochodem dostawczym


wartość samochodu przyjęto na poziomie 70 tys. zł netto (np. KIA)



pracują trzy osoby przez sześć godzin dziennie



czas amortyzacji samochodu 5 lat
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zużycie ON – 14 l/100 km



wymiana oleju w silniku to 8 l



części zamienne to 10% stawki amortyzacyjnej



dzienny koszt pracy samochodu – 624 zł



około 35 kursów, koszt około 22.000 zł



szacowany przychód „na bramie” – 1800 zł

Roczne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów


roczne koszty odbioru i transportu netto – około 1.844.600 zł



roczne koszty worków do selekcji odpadów netto – około 193.700 zł



roczne koszty unieszkodliwiania netto – 2.238.000 zł



UWAGA! Roczne koszty netto unieszkodliwiania w sytuacji pełnej selekcji wynosiłyby na tej samej instalacji – 1.165.000 zł



roczne koszty odbioru, transportu i unieszkodliwiania netto – 4.376.300 zł, brutto – 4.726.000 zł



najniższa oferta to około 4.166.000 zł, a więc o 560.000 zł mniej



różnica wynika stąd, że w kilku miejscach w wycenie były pozostawione rezerwy, a także dlatego, że część kosztów
związanych z transportem i opłatą w RIPOK za odpady powstałe w wyniku utrzymania czystości na ulicach, w parkach, itp. była
przewidziana do zapłaty w ramach odrębnego kontraktu, nie było też konieczności wożenia na instalację i płacenia za odbiór
części odpadów budowlanych oraz zielonych (SIWZ nie był dość jednoznaczny w tej materii, choć wycena obejmowała te koszty)



Bilans i morfologia odpadów wytwarzanych w jednostce samorządu – patrz tabela niżej


dokonując bilansu i ustalając morfologię odpadów korzystano z następujących źródeł danych:


KPGO 2014



WPGO 2012



Badania przeprowadzone w roku 2007
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Badania przeprowadzone w roku 2009
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Rynek usług w zakresie przetwarzania odpadów


rynek ten podlega bardzo dynamicznym zmianom i rozwija się w dość szybkim
tempie



za selektywnie zebrane opakowania oraz niektóre odpady budowlane możliwe
jest uzyskanie „na bramie” zapłaty od 100 do 700 zł/Mg



z opłat produktowych w minionym roku możliwe było uzyskanie około 50 zł/Mg
i ten element stanowi najsłabsze ogniwo systemu



gmina projektując system musi rozważyć co jej się bardziej kalkuluje,
przekazywanie selektywnie zebranych odpadów do instalacji czy bezpośrednio
niezależnym odbiorcom lub przetwórcom



pamiętać też należy o tym, że czasem warto ponieść większe koszty odbioru i
transportu po to by uzyskać lepiej wyselekcjonowany materiał, za który cena
będzie wyższa a bilans korzystniejszy



niżej koszty odbioru i transportu wyliczone na podstawie danych z analizowanego
przykładu:


analizując koszty warto wiedzieć, że odbiór i transport odpadów
zmieszanych w omawianym przez nas przypadku kosztuje około 115
zł/Mg



odbiór odpadów opakowaniowych zebranych w „dzwonach” przy pomocy
hakowca i ich transport to około 1300 zł/Mg, a ich odbiór śmieciarką
około 340 zł/Mg



odbiór i transport szkła przy pomocy śmieciarki to koszt około 195 zł/Mg



odbiór i transport śmieciarką odpadów wielkogabarytowych kosztuje
około 200 zł/Mg



odbiór ZSEiE i opon samochodem dostawczym kosztuje około 750
zł/Mg
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1.

PODSTAWA WYKONANIA PRACY

Podstawę wykonania opracowania stanowi umowa nr WA.3432-06/09 zawarta w dniu
17.03.2009r. pomiędzy Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Poznańskiego a Konsorcjum Socotec Polska Sp. z o.o. z Warszawy oraz Laboratorium
Chemiczne przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA (PRZEDMIOT
OPRACOWANIA)
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań morfologii odpadów z
terenu powiatu poznańskiego. Określenie ilości i identyfikacja składu morfologicznego
odpadów komunalnych wytwarzanych na obszarze omawianego terenu pozwala na
uchwycenie występujących róŜnic ich ilości i składu w róŜnych typach środowisk,
reprezentowanych przez wyznaczone trasy monitoringu. Wyniki z poszczególnych tras
monitoringu odpadów pozwolą na przedstawienie pełnej charakterystyki odpadów
komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu poznańskiego.
Zakres niniejszego dokumentu obejmuje następujące zagadnienia:
1. Charakterystykę omawianego obszaru objętego badaniami.
2. Wymagania prawne dotyczące monitoringu odpadów komunalnych.
3. Przedstawienie metodyki prowadzenia badań odpadów komunalnych z
uwzględnieniem
sposobu
pobierania
prób,
metodyki
badań
składu
granulometrycznego/frakcyjnego, morfologicznego i chemicznego.
4. Określenie właściwości odpadów z obszaru objętego badaniem odpadów.
5. Ocenę przydatności odpadów do przetwarzania ich za pomocą metod termicznych
i biochemicznych.
Badania morfologii odpadów umoŜliwiają szczegółowe zbilansowanie ilości i rodzajów
wytwarzanych odpadów, ich charakterystykę jakościową i ilościową na podstawie której
podejmowane są decyzje odnośnie właściwego postępowania z nimi zarówno w kontekście
ekologicznym, technologicznym jak i ekonomicznym.
Zakres badań daje moŜliwość dokonania oceny gospodarki odpadami na terenie objętym
projektem pod kątem moŜliwości zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego
zbierania, gromadzenia u źródła, względnie sortowania z ogólnego strumienia i
zagospodarowania surowców wtórnych oraz zagospodarowania odpadów do celów
wytwarzania energii lub nawozu organicznego (kompostu). Dostarcza równieŜ informacji
niezbędnych do projektowania technologicznego obiektów zagospodarowania tych odpadów.
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3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO
BADANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH
Badania morfologii odpadów obejmują obszar powiatu poznańskiego połoŜonego w
województwie wielkopolskim, w zachodniej części Polski.
W skład powiatu poznańskiego wchodzi 17 gmin. Są to następujące gminy:
• Gmina miejska Luboń
• Gmina miejska Puszczykowo
• Gmina miejsko-wiejska Buk
• Gmina miejsko-wiejska Kostrzyn
• Gmina miejsko-wiejska Kórnik
• Gmina miejsko-wiejska Mosina
• Gmina miejsko-wiejska Murowana Goślina
• Gmina miejsko-wiejska Pobiedziska
• Gmina miejsko-wiejska Stęszew
• Gmina miejsko-wiejska Swarzędz
• Gmina wiejska Czerwonak
• Gmina wiejska Dopiewo
• Gmina wiejska Kleszczewo
• Gmina wiejska Komorniki
• Gmina wiejska Rokietnica
• Gmina wiejska Suchy Las
• Gmina wiejska Tarnowo Podgórne
Powiat poznański wraz z miastem Poznań, który nie wchodzi w zakres obszarowy projektu
stanowią obszar określany jako aglomeracja poznańska.
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Źródło: opracowanie własne

Rys. 3.1. Mapa obszaru objętego przedsięwzięciem z uwzględnieniem rodzajów gmin
(za wyjątkiem miasta Poznań).

Powiat poznański jest największym powiatem ziemskim pod względem liczby ludności w
Polsce. Wg danych GUS (stan na 31.12.2008 r.) powiat zamieszkuje 311 390 osób, średnio
164 os./km2, z czego w miastach zamieszkuje 40,79% a na obszarach wiejskich 59,21%.
Tabela 3.1. Zbiorcze zestawienie danych o ludności w powiecie poznańskim.
Wyszczególnienie
Ogółem
miasta
wsie

Ogółem
osób
%
311 390
100
126 290
100
184 381
100

Kobiety
osób
159 708
65 552
93 765

%
51,3
51,9
50,8

MęŜczyźni
osób
%
151 682
48,7
60 738
48,1
90 616
49,2

Źródło: GUS 2008

Na wykresie poniŜej przedstawiono udział ludności wiejskiej i miejskiej w poszczególnych
gminach powiatu poznańskiego.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2008

Rys. 3.2. Ludność miejska i wiejska w gminach powiatu poznańskiego.
Obszar zajmuje powierzchnię 1900 km2. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie
poznańskim jest wysoka i wynosi 164 os/km2 (kraj 122 os/km2), a na terenach wiejskich
wynosi około 96 os/km2.
Szczegółowe dane odnośnie ludności oraz powierzchni gmin przedstawia poniŜsza tabela.
Tabela 3.2. Ludność, powierzchnia i gęstość zaludnienia gmin powiatu poznańskiego.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwa gminy
Luboń
Puszczykowo
Buk - miasto
Buk - obszar wiejski
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn - miasto
Kostrzyn - obszar wiejski
Kórnik - miasto
Kórnik - obszar wiejski
Mosina - miasto
Mosina - obszar wiejski
Murowana Goślina - miasto
Murowana Goślina - obszar wiejski
Pobiedziska - miasto
Pobiedziska - obszar wiejski
Rokietnica
Stęszew - miasto
Stęszew - obszar wiejski
Suchy Las

Ludność
[osoby]
28 524
9 489
6 139
5 976
25 056
16 109
5 848
16 939
8 866
7 272
7 125
12 324
12 270
13 870
10 326
5 848
8 534
8 677
10 935
5 514
8 772
14 368

Powierzchnia [km2]
14
16
3
88
83
108
74
66
8
147
6
180
14
158
6
166
9
180
79
6
169
116
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Gęstość zaludnienia
[os/km2]
2 037
593
2 046
68
302
149
79
257
1 108
49
1 188
68
876
88
1 721
35
948
48
138
919
52
124
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16.
17.

Swarzędz - miasto
Swarzędz - obszar wiejski
Tarnowo Podgórne
Powiat poznański

30 222
12 035
20 352
311 390

9
93
102
1900

3 358
129
200
164

Źródło: dane GUS 2008

Na terenie powiatu poznańskiego występuje przewaga miejscowości zamieszkanych od 10 –
20 tys. mieszkańców. W trzech gminach ilość ta kształtuje się na poziomie ok. 24 – 28 tys.
mieszkańców, dwóch poniŜej 5 tys. , a tylko jedna gmina liczy ok. 41 tys. mieszkańców.
Mieszkańcy powiatu mają łatwy dostęp do pracy, edukacji, kultury oraz opieki zdrowotnej,
dzięki czemu stale wzrasta liczba ludności. Największe przyrosty ludności są w gminach:
Suchy Las (w ciągu ostatnich sześciu lat o 40%), Dopiewo i Tarnowo Podgórne.

Gospodarka regionu
Powiat poznański ze względu na bliskość miasta Poznania (gospodarka Poznania),
interesujące połoŜenie geograficzne i komunikacyjne, niewielką odległość od lotniska Ławica
jest powiatem atrakcyjnym dla inwestorów i rozwoju przedsiębiorstw.
Liczba podmiotów gospodarczych oraz dochody własne powiatu przypadające na jednego
mieszkańca naleŜą do najwyŜszych w kraju. W powiecie poznańskim działa 10% wszystkich
przedsiębiorstw Wielkopolski. Działalność firm w powiecie obejmuje przede wszystkim
handel i usługi, produkcję przemysłową, a takŜe przetwórstwo rolne oraz obsługę
nieruchomości i budownictwo. Obecnie widoczny jest wzrost liczby firm zajmujących się
pośrednictwem finansowym oraz obsługą nieruchomości, a takŜe spółek z kapitałem
zagranicznym.
Do inwestowania w powiecie zachęca atrakcyjne połoŜenie, bliskość ośrodka
akademickiego, rozwinięta infrastruktura techniczna, a takŜe korzystny klimat ekonomiczny.
Dzięki temu zakłady tutaj ulokowały między innymi: Volkswagen, Raben, Solaris
Bus&Coach, Wavin, Nordenia, MAN AG oraz średni i mali przedsiębiorcy.
Najwięcej firm w przeliczeniu na jednego mieszkańca poza Poznaniem znajduje się w
Tarnowie Podgórnym, Suchym Lesie, Puszczykowie oraz Swarzędzu.
Poznań naleŜy do najsilniejszych gospodarczo miast Polski, m.in. dzięki Międzynarodowym
Targom Poznańskim. Bliskość duŜego rynku zbytu powoduje, Ŝe inwestorzy wybierają nie
tylko sam Poznań, ale teŜ okoliczne gminy na miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej. Ponadto, na terenie powiatu poznańskiego istnieje dobrze rozwinięta sieć
instytucji wspierania przedsiębiorczości: banki, wielkopolskie fundusze poŜyczkowe,
instytucje finansowe itp.

SOCOTEC POLSKA Sp. z o.o.

7

”Przeprowadzenie badań składu i właściwości odpadów komunalnych
na terenie powiatu poznańskiego w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.”

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rys. 3.3. Ilość przedsiębiorstw
poznańskiego.

zarejestrowanych

na

terenie

gmin

powiatu

Turystyka
Na terenie powiatu poznańskiego znajduję się wiele cennych przyrodniczo obszarów. Są to
Parki Narodowe (1 szt.), Rezerwaty (14 szt.), Parki Krajobrazowe (3 szt.) oraz obszary
Natura 2000 (5 szt.).
Wśród nich warto wymienić m.in.:
• Wielkopolski Park Narodowy (połoŜony na obszarze 4 gmin – Komorniki, Stęszew,
Mosina i Puszczykowo),
• Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (zlokalizowany na terenie gminy Czerwonak,
Murowanej Gośliny, Swarzędza oraz Pobiedziska),
• Rogaliński Park Krajobrazowy znajdujący się w większości na obszarze gminy
Mosina,
• Park Krajobrazowy Promno znajdujący się w gminie Pobiedziska.
Spośród obszarów Natura 2000, na terenie powiatu poznańskiego znajdują się Obszary
Specjalnej Ochrony (OSO):
• PLB 300013 Dolina Samicy;
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• PLB 300017 Ostoja Rogalińska;
oraz Specjalne Obszary Ochrony (SOO):
• PLH 300001 Biedrusko;
• PLH 300010 Ostoja Wielkopolska;
• PLH 300012 Rogalińska Dolina Warty.
Bogactwo okolicznej fauny i flory oraz bliskie sąsiedztwo Poznania sprawia, iŜ na terenie
powiatu poznańskiego (w szczególności w gminach gdzie zlokalizowane są obszary cenne
przyrodniczo) rozwija się krótkoterminowa „turystyka weekendowa”, stanowiąca alternatywę
dla dłuŜszych pobytów turystycznych.
Bazę turystyczną stanowią hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne oraz pola
kempingowe.

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3.4. Obszary cenne przyrodniczo na terenie gmin powiatu poznańskiego.

Źródło: opracowanie własne

Rys. 3.5. Obszary Natura 2000 na tle gmin powiatu poznańskiego.
Ponadto w gminach: Murowana Goślina, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz oraz
Komorniki rozwija się takŜe turystyka biznesowa. Hotele – centra konferencyjne oferują
połączenie wypoczynku z organizacją szkoleń dla pracowników, biznesmenów itp.
Gminy Czerwonak, Mosina, Rokietnica, Stęszew wymagają inwestycji w zakresie ochrony
środowiska, rekreacji, kultury, sportu i wypoczynku (w tym takŜe rozwoju bazy turystycznej),
tak, aby moŜliwe było zwiększenie ruchu turystycznego na ich terenie.

Gospodarka odpadami
Wg WPGO gospodarka odpadami na terenie powiatu poznańskiego odbywa się w oparciu o
trzy regiony gospodarki odpadami – Zakłady Zagospodarowania Odpadów: ZZO Poznań,
ZZO Piotrowo oraz ZZO Jarocin.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie WPGO dla woj. wielkopolskiego
.

Rys. 3.6. Gminy powiatu poznańskiego na tle Zakładów Zagospodarowania Odpadów.
Gospodarka odpadami na terenie powiatu poznańskiego prowadzona jest w oparciu o
składowiska odpadów komunalnych oraz instalacje – kompostownie i sortownie.
Szczegółowe informacje odnośnie 10-ciu funkcjonujących na terenie powiatu składowisk
przedstawia tabela 3.3.
Ponadto, na terenie gminy Tarnowo Podgórne przy składowisku Rumianek znajduje się
sortownia odpadów selektywnie zebranych o wydajności 4 000 Mg/rok praz kompostowania
odpadów zielonych o wydajności 8 000 Mg/rok. Dodatkowo, na terenie gminy znajduje się
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kompostownia odpadów Sierosław o wydajności 8 000 Mg/rok. Część odpadów
komunalnych woŜona jest takŜe do Poznania na sortownię odpadów zmieszanych firmy
Remondis Sanitech o wydajności 60 000 Mg/rok oraz sortownię surowców zebranych
selektywnie PPU Eko-Zec o wydajności 6 000 Mg/rok.
Istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie powiatu
poznańskiego przedstawia rys. 3.7.
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Tabela 3.3. Wykaz składowisk funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego.

L.p.

Nazwa gminy, w
której
zlokalizowane jest
składowisko

Miejscowość

Waga
[tak/nie]

Przewidywany
okres eksploatacji
do roku

tak

2012 r.

Ilość odpadów
przyjętych na
składowisko w
2007 r. Mg
5 054,83

Ilość odpadów
przyjętych na
składowisko w
2008 r. Mg

Nazwa gmin obecnie korzystających
ze składowiska

1.

Buk

Wysoczka

2.

Czerwonak

Owińska

tak

2010 r.

8 291,24

3.

Dopiewo

Trzcielin

tak

2014 r.

8 106,67

11 200,90 Dopiewo, Komorniki

4.

Murowana Goślina

Białęgi

tak

2025 r.

11 036,62

13 537,12 Murowana Goślina

5.

Pobiedziska

Borówko

tak

2019 r.

9 253,48

6.

Swarzędz

Rabowice

tak

2018 r.

16 726,00

7.

Suchy Las

Suchy Las

tak

105 814,30

8.

Stęszew

Srocko Małe

tak

b.d.
2012 r.
(max. 2015 r.)
2050 r.

11 440,32

9.

Tarnowo Podgórne

Rumianek*

tak

16 949,35

Pojemność składowiska
do wykorzystania

Powierzchnia
składowiska w ha

4 827,42 Buk, Luboń

40 802 Mg

5 563,32 Czerwonak

prawie zapełnione

5,0

b.d

12,2

23 600 m3

5,5

9 191,14 Pobiedziska

3,8

23 950 Mg

4,6

25 538 Mg

9,9

b.d Suchy Las, miasto Poznań

b.d

52,5

8 359,26 Stęszew, Mosina, Czempiń

102 706 m3

5,5

od 1 lipca 2009r.
składowisko nie przyjmuje
odpadów

23,22

17 864,48 Swarzędz, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo

b.d Tarnowo Podgórne, Rokietnica

Źródło: Ankiety dla gmin powiatu poznańskiego.

SOCOTEC POLSKA Sp. z o.o.

13

”Przeprowadzenie badań składu i właściwości odpadów komunalnych
na terenie powiatu poznańskiego w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.”

Rys. 3.7. Istniejące instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych w powiecie poznańskim.

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPGO dla woj. wielkopolskiego, PGO dla gmin, sprawozdań z realizacji PGO dla gmin oraz ankiet.
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Zbiórka odpadów komunalnych w gminach powiatu poznańskiego odbywa się zarówno w
systemie pojemnikowym jak i workowym. Wszystkie gminy objęte są zorganizowanym
wywozem odpadów komunalnych. We wszystkich gminach została wprowadzona selektywna
zbiórka.
Krótką charakterystykę funkcjonujących w gminach systemów selektywnej zbiórki odpadów
przedstawia poniŜsza tabela.
Tabela 3.4. Charakterystyka funkcjonujących
gminach powiatu poznańskiego.

L.p.

Nazwa gminy

Rok
zapoczątkowania
systemu

% ludności objęty
systemem
selektywnego
zbierania odpadów

systemów

selektywnej

Rodzaj zbieranych
surowców

papier i tektura,
tworzywa sztuczne,
szkło

1.

Luboń

1992

90%

2.

Puszczykowo

2003

100%

system workowy

Buk

2000

90%

4.

Kostrzyn

2004

60%

5.

Kórnik

1995

92%

6.

Mosina

2001 - system
pojemnikowy
2003 – system
workowy

80%

7,

Murowana
Goślina

2004

90%

8.

Pobiedziska

2000

100%

9.

Stęszew

2001

100%

10.

Swarzędz

2003

b.d

11.

Czerwonak

2000/2001

80%-90%

w

Funkcjonujący system (workowy,
pojemnikowy)

system workowy oraz pojemnikowy
w zabudowie jednorodzinnej;
system pojemnikowy 1,5 m3 w
zabudowie wielorodzinnej

3.

zbiórki

system workowy na terenie
zabudowy wielorodzinnej i
jednorodzinnej,
na terenach wiejskich system
workowy z wyłączeniem Spółdzielni
Mieszkaniowych gdzie obowiązuje
system pojemnikowy
system workowy głównie na terenie
zabudowy jednorodzinnej, w
zabudowie wielorodzinnej system
pojemnikowy
system pojemnikowy – na terenie
zabudowy wielorodzinnej, firm i
wiosek
system workowy – w zabudowie
jednorodzinnej
system pojemnikowy na terenie
zabudowy wielorodzinnej;
system workowy w zabudowie
jednorodzinnej
system pojemnikowy „dzwony” (w
zabudowie wielorodzinnej);
system workowy (zabudowa
jednorodzinna)
system pojemnikowy – gniazda
segregacji (kontener w sąsiedztwie)
w zabudowie jedno i wielorodzinnej
oraz wiejskiej
system workowy
system pojemnikowy
system pojemnikowy „dzwony” (w
zabudowie wielorodzinnej);
system workowy (zabudowa
jednorodzinna)
system pojemnikowy „dzwony” (w
zabudowie wielorodzinnej);
system workowy (zabudowa
jednorodzinna)
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szkło, papier i
tektura, tworzywa
sztuczne

papier i tektura, szkło
białe i kolorowe,
tworzywa sztuczne

papier i tektura,
szkło, tworzywa
sztuczne
papier i tektura, szkło
białe i kolorowe,
tworzywa sztuczne
szkło, papier i
tektura, tworzywa
sztuczne, metale
papier i tektura, szkło
białe i kolorowe,
tworzywa sztuczne
tworzywa sztuczne,
metale, papier i
tektura, szkło białe i
kolorowe
tworzywa sztuczne,
papier i makulatura,
szkło białe i kolorowe
tworzywa sztuczne,
metale, papier i
tektura, szkło
papier i tektura,
szkło, tworzywa
sztuczne
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12.

Dopiewo

1995

100%

2005 – system
pojemnikowy
2007 – system
workowy

100% pojemnikowa
70% workowa

system workowy i pojemnikowy dla
odpadów PET
system pojemnikowy we wszystkich
miejscowościach, system workowy
dla mieszkańców, którzy mają
podpisaną umowę o wywóz
odpadów komunalnych zmieszanych
system workowy dla wszystkich
mieszkańców którzy podpisali
umowy wywozu odpadów przez UG,
system pojemnikowy (gniazdowy)
pozostali mieszkańcy

13.

Kleszczewo

14.

Komorniki

1995

100%

15.

Rokietnica

2000

60%

system workowy „od drzwi do drzwi”

16.

Suchy Las

b.d

b.d

b.d

17.

Tarnowo
Podgórne

2003

80%

system workowy i pojemnikowy

makulatura, szkło,
tworzywa sztuczne,
opakowania
aluminiowe i stalowe
papier i tektura, szkło
białe i kolorowe,
tworzywa

szkło, tworzywa
sztuczne, papier i
tektura, metale
szkło, tworzywa
sztuczne, papier i
tektura, metale
b.d
szkło, tworzywa
sztuczne, papier i
tektura, odpady
zielone

Źródło: Ankiety dla gmin powiatu poznańskiego
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4. WYMAGANIA
PRAWNE
I
METODYKA
PROWADZENIA BADAŃ ODPADÓW KOMUNALNYCH
4.1. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA BADAŃ ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Do aktów prawnych stanowiących podstawę prawną prowadzenia badań odpadów
komunalnych wymienić naleŜy następując ustawy i rozporządzenia:
•
•
•
•
•
•
•

Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z
późn. zm.);
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U. z 2007, Nr 147, poz.
1033 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku
odpadów danego typu (Dz. U. 2005 Nr 186 poz.1553 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do
składowania na składowisku odpadów danego typu;
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 125, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 112 poz. 1206),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r.,
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U.
Nr 119 poz. 765).

4.2. METODYKA PROWADZONYCH BADAŃ ILOŚCI, SKŁADU
ORAZ WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Badania ilości (objętościowy i wagowy wskaźnik nagromadzenia), badania składu
frakcyjnego (analiza sitowa) i grupowego (analiza morfologiczna) oraz badania właściwości
paliwowych i nawozowych oraz zawartości w tym zanieczyszczeń metalami cięŜkimi
odpadów komunalnych w powiecie poznańskim zostały przeprowadzone przez pracowników
Miejskiego Laboratorium Chemicznego przy Urzędzie m.st. Warszawy wg znormalizowanych
metod ujętych w normach państwowych oraz własnych procedur badawczych opracowanych
na podstawie norm branŜowych i państwowych oraz instrukcji obsługi aparatury pomiarowej,
a takŜe opracowania pn. „Określenie metodyki badań składu sitowego, morfologicznego i
chemicznego odpadów komunalnych” Ryszard Szpadt, Andrzej Jędrczak, Kamieniec WrZielona Góra, luty 2006r.(www.mos.gov.pl).
1) Procedura badawcza PB-03Ac. Odpady komunalne. Pobieranie próbek odpadów i
przygotowanie do badań chemicznych (oparta na normie PN-87/9103-03).
2) Procedura badawcza PB-04Ac. Odpady komunalne. Oznaczenia wagowego i
objętościowego wskaźnika nagromadzenia odpadów komunalnych (oparta na
normie BN-87/9103-04)
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3) Procedura badawcza PB-12. Odpady komunalne – analiza sitowa z podziałem na
frakcje (opracowanie własne)
4) Procedura badawcza PB-15Ac. Odpady komunalne – oznaczanie wilgotności
metodą wagową (oparta na normie PN-93/Z-15008/02)
5) Procedura badawcza PB-53Ac. Odpady komunalne – oznaczanie zawartości
substancji organicznej jako straty praŜenia w temp. 5500C (oparta na normie PNZ-15011-3:2001)
6) Procedura badawcza PB-41. Analiza elementarna – oznaczanie zawartości wodoru,
węgla organicznego i całkowitego, azotu i siarki w próbkach stałych (opracowanie
własne, na podstawie instrukcji obsługi analizatora elementarnego CHNS-O
model EA-1108 firmy FISONS )
7) Procedura badawcza PB-47. Odpady komunalne – podział stałych odpadów
komunalnych na rodzaje, zgodnie z Katalogiem odpadów (opracowanie własne
na podstawie normy PN-93/Z-15006 i opracowania pn. „Określenie metodyki
badań składu sitowego, morfologicznego i chemicznego odpadów komunalnych”
Ryszard Szpadt, Andrzej Jędrczak, Kamieniec Wr-Zielona Góra, luty
2006r.(www.mos.gov.pl)
8) PN-93/Z-15008/04. Odpady komunalne stale. Badania właściwości paliwowych.
Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej metodą
kalorymetryczną.
9) Procedura badawcza PB-11Ac. Odpady-oznaczenie fosforu ogólnego metodą
spektrofotometryczną (oparta na normie PN-Z-15011-3:2001 oraz instrukcji
spektrofotometru UV/VIS model 916 firmy GBC)
10) Procedura badawcza PB-08Ac. Odpady-oznaczenie zawartości metali metodą
atomowej spektro-metrii absorpcyjnej(ASA, AAS) w oparciu normę PN-ISO8288:2002 i PN-EN 1233:2000 oraz instrukcję obsługi spektrometru HITACHI
model-Z-8200.
11) Procedura badawcza PB-09Ac. Odpady-oznaczenie rtęci metodą atomowej
spektrometrii absorpcyjnej (ASA, AAS) w oparciu o własną metodę oznaczenia
opracowanej na podstawie instrukcji obsługi analizatora rtęci AMA-254.
Procedury oznaczone znakiem „Ac” posiadają certyfikat akredytacji Polskiego Centrum
Akredytacji w Warszawie (PCA) nr AB 669.
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4.3. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA BADAŃ ILOŚCI I JAKOŚCI
ODPADÓW KOMUNALNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM
Zgodnie z definicją znajdującą się w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, odpady
oznaczają kaŜdą substancję lub przedmiot naleŜący do jednej z kategorii, określonych
w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich
pozbycia się jest obowiązany.
Przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych,
a takŜe 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.
Badania odpadów komunalnych obejmują:
• identyfikację źródeł powstawania odpadów,
• masę odpadów wytwarzanych na danym terenie (w poszczególnych typach
zabudowy),
• wskaźnik nagromadzenia odpadów,
• gęstość nasypową odpadów,
• wskaźnik objętościowy nagromadzenia odpadów.
Badania jakościowe odpadów obejmują:
• badanie składu granulometrycznego (frakcyjnego, analiza sitowa) z podziałem
na 3 frakcje ziarnowe:
o frakcja < 10 mm
o frakcja 10-100 mm,
o frakcja > 100 mm
• badania morfologii odpadów (składu morfologicznego)
• wybrane analizy chemiczne.
WyróŜnia się dwie metody poboru próbek takich odpadów do badań ich ilości i jakości:
• metoda 1 – odpady pobierane są bezpośrednio z pojemników, w których są
zbierane.
• metoda 2 – odpady pobierane są z samochodów, dostarczających odpady do
zakładu unieszkodliwiania / odzysku lub na składowisko.
Metodę 1 stosuje się przewaŜnie w ramach ogólnego monitoringu ilości i jakości odpadów,
tworzenia ogólnej bazy danych o odpadach, opracowywania planów gospodarki odpadami
dla określonego terenu itp.
Metodę 2 stosuje się wówczas, gdy celem badań jest dostarczenie rzetelnych i
szczegółowych informacji dla potrzeb projektowania konkretnej instalacji przetwarzania
odpadów, gdyŜ odpady pobierane z samochodów są mieszaniną róŜnych materiałów z
róŜnych pojemników i są w takim stanie, w jakim będą w przyszłości dostarczane do
projektowanej instalacji. NaleŜy jednak w tym przypadku pobrać próbkę średnią,
reprezentatywną dla danej partii odpadów, przez jej pomniejszenie metodą ćwiartowania aŜ
do uzyskania próbki o masie ok. 100kg.
W celu ustalenia ilości oraz składu i właściwości technologicznych odpadów z gmin powiatu
poznańskiego Miejskie Laboratorium Chemiczne w Warszawie zastosowało metodę 2.
Harmonogramy prowadzenia badań dla poszczególnych sezonów badawczych zostały
przedstawione w Załączniku 1a, 1b i 1c.
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4.4. ZAKRES BADAŃ MORFOLOGII ODPADÓW
Zakres badań morfologii odpadów komunalnych dla powiatu poznańskiego obejmować
będzie pięć grup wskaźników:
1) ilościowe nagromadzenie odpadów;
• wagowy wskaźnik nagromadzenia odpadów, wyraŜany kg/mieszkańca/dzień
(kg/M/dzień) lub w kg/mieszkańca/rok (kg/M/rok),
• objętościowy
wskaźnik
nagromadzenia
odpadów,
wyraŜany
w
3
3
3
3
m /mieszkańca/dzień (m /M/dzień) lub m /mieszkańca/rok (m /M/rok);
2) właściwości fizyczne odpadów;
• gęstość (cięŜar objętościowy) wyraŜana w kg/m3
• podział granulometryczny (frakcyjny, analiza sitowa) odpadów: 0÷10, 10÷100 i
powyŜej 100mm wyraŜony w % wag,
• skład grupowy (skład morfologiczny, materiałowy) poszczególnych frakcji
odpadów, który obejmował podział kaŜdej frakcji, zgodnie z Katalogiem
odpadów, na 20 rodzajów odpadów, tj. wydzielone zostały grupy odpadów
kuchennych zielonych, tekstylia, róŜne rodzaje odpadów opakowaniowych
(szklane, z papieru i tektury, wielomateriałowe, z tworzyw sztucznych, z
drewna, metalowe) odpady budowlane, odpady z drewna, odpady z higieny,
odpady niebezpieczne, co pozwoliło na zdecydowanie dokładniejszą analizę i
prognozę jakości odpadów niŜ skład morfologiczny wykonany zgodnie z
Polską Normą nr PN-93/Z-15006 Oznaczanie składu morfologicznego, która
obejmuje tylko 10 składników,
3) właściwości paliwowe odpadów;
• wilgotność,
• zawartość popiołu,
• zawartość wodoru,
• ciepło spalania,
• wartość opałowa robocza,
4) właściwości nawozowe odpadów;
• substancje organiczne (straty po praŜeniu w temp. 5500C)
• węgiel organiczny (TOC, OWO)
• fosfor
• azot ogólny
• potas
5) zawartość zanieczyszczeń metalami cięŜkimi w odpadach;
• kadm
• chrom ogólny
• miedź
• nikiel
• ołów
• cynk
• rtęć
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4.4.1. Właściwości paliwowe odpadów
Jednym waŜniejszych parametrów badanych odpadów komunalnych są ich właściwości
paliwowe, pozwalające na określenie moŜliwości zastosowania technologii ich termicznego
przekształcania.
Właściwości paliwowe odpadów komunalnych oraz paliw otrzymywanych z odpadów zaleŜne
są od wielu czynników. Do właściwości paliwowych odpadów naleŜą: ciepło spalania
i wartość opałowa, zawartość wody, substancji lotnych i mineralnych, istotny jest równieŜ
skład elementarny i skład chemiczny popiołów.
Określenie właściwości paliwowych odpadów polega na oznaczeniu w nich zawartości
wodoru a takŜe wilgotności oraz ciepła spalania i wartości opałowej roboczej.
Oznaczana w odpadach wilgotność całkowita odpadów stanowi róŜnicę między masą
surowych odpadów a masą odpadów wysuszonych w temperaturze 1050C do stałej masy,
wyraŜoną w procentach.
Ciepło spalania (odpadów) Q – jest to ilość ciepła, wyraŜona w J/g lub kJ/kg, która
wydziela się przy całkowitym spaleniu uprzednio wysuszonej próbki paliwa (odpadów)
(wyraŜonej w jednostkach masy lub objętości) przy załoŜeniu, Ŝe produkty spalania oziębiają
się w stałej objętości do temperatury początkowej paliwa (odpadów), trwałego dla nich stanu
skupienia. Produktami spalania są: CO2, H2O, NOX, SO2, HCl, popiół.
Wartość opałowa odpadów QR róŜni się od ciepła spalania Q ilością energii potrzebnej do
odparowania wody pochodzącej z wilgotności paliwa (odpadów) jak i wody utworzonej z
wodoru, zawartego w paliwie (odpadach), podczas procesu spalania.
Zalecaną w literaturze metodą oznaczania ciepła spalania jest metoda doświadczalna
poprzez spalanie w bombie kalorymetrycznej zgodnie z normą PN-93/Z-15008.04 (Odpady
komunalne stałe. Badania właściwości paliwowych – oznaczanie ciepła spalania i obliczanie
wartości opałowej)

Q

=

K * (∆t − k ) − c
[kJ/kg s.m.]
m

w którym
K – pojemność cieplna kalorymetru, [J/°C]
t – ogólny przyrost temperatury okresu głównego[°C]
k – poprawka na wymianę ciepła kalorymetru z otoczeniem[°C]
c –suma poprawek na dodatkowe efekty cieplne [J]
m – masa odwaŜki odpadów [g]
Ciepło spalania i wartość opałowa paliwa (odpadów) zaleŜy od jego składu chemicznego.
Literatura podaje szereg wzorów pozwalających na oszacowanie (podanie z pewnym
przybliŜeniem) tych parametrów w oparciu o wyniki analizy elementarnej (C, H, N, S, O) oraz
o wyniki analizy technicznej (wilgotność, zawartość popiołu, czy teŜ części lotnych). PoniŜej
przedstawiono przykładowo wzory pozwalające oszacować ciepło spalania:
•

wzór Dulonga zmodyfikowany przez Bertelota

O + N − 1

= 81,37C + 345 H −
 + 22,2 S [kcal/kg s.m.]
0
8

O = 100 − A − (C + H + N + S ) [% s.m.]

Q
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Q = Q0 :0,2389 [kJ/kg s.m.]
•

wzór Langbeina

Q=355,88C + 1130,44H + 104,67S -106,76 O [kJ/kg s.m.]
gdzie :
C – zawartość węgla [% s.m.]
H – zawartość wodoru [% s.m.]
N – zawartość azotu [% s.m.]
O – zawartość tlenu [% s.m.]
S – zawartość siarki [% s.m.]
A – zawartość popiołu [% s.m.]
(C, H, N, S – wyniki uzyskane metodą analizy elementarnej)
Wartość opałowa QR paliwa (odpadów) jest parametrem, który nie da się
wyznaczyć doświadczalnie tak jak ciepło spalania, lecz moŜna go tylko wyliczyć.
PoniŜej przedstawiono przykładowo wykorzystane wzory do wyliczenia wartości opałowej
paliwa(odpadów):
•

wg normy PN-93/Z-15008.04

Q

R

=

100 − WC
* Q − 24,42(WC + 8,94 H ) [kJ/kg]
100

w którym:
WC – wilgotność odpadów [%]
H – zawartość wodoru w badanej próbce odpadów [% s.m.]
24,42 – ciepło parowania wody w temperaturze 25°C o dpowiadające 1% wody w
odpadach [kJ/kg],
8,94 – współczynnik do przeliczania zawartości wodoru na wodę
•

Q

wg wzoru Dulonga zmodyfikowanego przez Bertolta

O

= 81,37C + 290  H −  + 22,2 S − 6WC [kcal/kg s.m.]
R0
8


QR = QRo :0,2389 [kJ/kg]
•

Q

wg wzoru Langbeina

R

= 355,88C + 1130,44 H + 104,76O − 24,95 * (8,94 H − WC )

C,H,O,S – jak we wzorach do obliczania ciepła spalania

Ze względu na brak określania metodyki wyznaczania ciepła spalania i obliczania wartości
opałowej roboczej w opracowaniu pn. „Określenie metodyki badań składu sitowego,
morfologicznego i chemicznego odpadów komunalnych” R. Szpad, A. Jędrczak,
Kamieniec Wr. – Zielona Góra, luty 2006,. Miejskie Laboratorium Chemiczne w Warszawie
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ciepło spalania wyznacza doświadczalnie za pomocą kalorymetru oraz oblicza wartość
opałową zgodnie z normą PN-93/Z-15008.04.

4.4.2. Właściwości nawozowe odpadów
Celem badań pod kątem właściwości nawozowych jest uzyskanie informacji o przydatności
tych odpadów do zastosowania procesów biologicznego przetwarzania. Właściwości
nawozowe stanowią główne kryterium w zakresie stosowania odpadów do procesu
biologicznego przetwarzania.
Podstawowymi składnikami niezbędnymi do rozkładu biologicznego są; węgiel, azot potas
fosfor oraz mikroelementy i pierwiastki śladowe (np.: molibden, bor, kobalt, cynk, wapń).
Określenie właściwości nawozowych polega zatem na oznaczeniu w próbce odpadów m.in.
zawartości ogólnej substancji organicznej, zawartości węgla organicznego oraz azotu,
fosforu i potasu.
Zawartość substancji organicznej
Przyjmuje się, Ŝe zawartość ogólnej substancji organicznej (% suchej masy), powinna być:
 większa niŜ 40% - dla biologicznego unieszkodliwiania odpadów lub gdy celem jest
wytworzenie środków wspomagających uprawę roślin,
 większa niŜ 60% - dla procesów kompostowania oraz fermentacji metanowej, gdy
celem procesu jest wytworzenie nawozów organicznych.
Wilgotność
Uwodnienie odpadów powinna odpowiadać wybranej technologii przetwarzania odpadów:
 ok. 45-60% dla procesów tlenowych,
 powyŜej 60% dla procesów fermentacji suchej,
 powyŜej 85% dla procesów fermentacji mokrej.
Zawartość składników biogennych (NPK)
Dla odpadów poddawanych procesom biologicznego przetwarzania niezbędna jest
odpowiednia proporcja węgla organicznego do azotu i fosforu, która powinna kształtować się
w następujących proporcjach:
 iloraz węgla organicznego do azotu: C:N = (25-35) : 1
 iloraz węgla organicznego do potasu: C:P = 100 : 1 (Jędrczak)
JeŜeli C:N jest większy od 35:1 to proces przebiega wolniej, natomiast w przypadku gdy
wartość ilorazu jest mniejsza od 25:1 to moŜe wystąpić uwalnianie się amoniaku i problem
z odorami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U. z 2008 r.
Nr 119, poz. 765), nawozy organiczne powinny zawierać co najmniej 30% substancji
organicznej w przeliczeniu na suchą masę. W przypadku deklarowania w nich azotu lub
fosforu, lub potasu albo ich sumy, zawartość poszczególnych składników nie moŜe być
mniejsza niŜ:
 0,3% (m/m) azotu całkowitego (N),
 0,2% (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
 0,2% (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).
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KaŜdy proces biologicznego przetwarzania odpadów prowadzi do wytworzenia materiału,
który w zaleŜności od spełniania wymaganych norm moŜe stanowić produkt – nawóz, środek
wspomagający uprawę roślin lub odpad. Jakość produktu końcowego zaleŜy od jakości
uŜytego surowca czyli odpadów.
Szczegółowe warunki i tryb wprowadzania do obrotu oraz stosowanie nawozów i środków
wspomagających uprawę roślin reguluje ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawoŜeniu (Dz. U. Nr. 147, poz. 1033).
Ponadto Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U. Nr 119,
poz. 765), określa m.in.: dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń występujących w nawozach
i środkach wspomagających uprawę roślin oraz minimalne wymagania jakościowe, jakie
powinny one spełniać. Rozporządzenie to określa takŜe minimalne zawartości substancji
organicznej, azotu, fosforu i potasu a takŜe maksymalne zawartości metali cięŜkich.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia dopuszczalne zawartości metali cięŜkimi w nawozach
organicznych i organiczno-mineralnych wspomagających uprawę roślin nie mogą
przekroczyć:
1. chromu (Cr) – 100 mgCr/kg s.m.,
2. kadmu (Cd) – 5 mgCd/kg s.m.,
3. niklu (Ni) – 60 mgNi/kg s.m.,
4. ołowiu (Pb) – 140 mgPb/kg s.m.,
5. rtęci (Hg) – 2 mgHg/kg s.m.
na kg suchej masy nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin.
W związku z powyŜszym zalecane jest, aby w odpadach przed biologicznym przetwarzaniem
znajdowało się nie więcej niŜ (wg Jędrczak):
1. chromu (Cr) – 65 mgCr/kg s.m.,
2. kadmu (Cd) – 3 mgCd/kg s.m.,
3. niklu (Ni) – 40 mgNi/kg s.m.,
4. ołowiu (Pb) – 90 mgPb/kg s.m.,
5. rtęci (Hg) – 1 mgHg/kg s.m.

4.5. WYBÓR METODY PRZETWARZANIA ODPADÓW
Od wyników badań właściwości paliwowych i nawozowych, a takŜe zawartości metali
cięŜkich zaleŜy sposób dalszego postępowania z tymi odpadami. W zaleŜności od
uzyskanych wyników, mogą one być poddane procesom termicznego przekształcania w
instalacjach (wysokie ciepło spalania, wartość opałowa, niska wilgotność) lub w procesach
mechaniczno-biologicznego przetwarzania (odpowiednia zawartość ogólnej substancji
organicznej, węgla, azotu, fosforu, potasu i metali cięŜkich).
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5. CHARAKTERYSTYKA
POMIAROWYCH

WYBRANYCH

TRAS

Dla scharakteryzowania ilości i jakości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
Powiatu Poznańskiego Wykonawca (na podstawie przeprowadzonej charakterystyki
demograficznej oraz po ustaleniu charakterystycznych typów zabudowy dla obszaru Powiatu
Poznańskiego) w porozumieniu z gminami biorącymi udział w przedsięwzięciu, wytypował
dla terenu powiatu poznańskiego 6 tras pomiarowych głównych i 3 trasy dodatkowe.
A. Trasy główne, w poszczególnych typach zabudowy reprezentują:
• zabudowa wiejska – gm. Kleszczewo
• zabudowa jednorodzinna, opalana węglem, koksem – gm. Buk
• zabudowa wielorodzinna nowa – m. Swarzędz
• zabudowa wielorodzinna stara – m. Swarzędz
• zabudowa zwarta z duŜym nasyceniem infrastruktury handlowo-usługowej –
Luboń
• zabudowa jednorodzinna, opalana gazem, olejem lub z sieci ciepłowniczej –
Luboń
B. Trasy dodatkowe:
• infrastruktura np. targowisko – Luboń
• trasa na której rozwinięta jest selektywna zbiórka odpadów – gm. Pobiedziska
• trasa turystyczna – gm. Suchy Las.
PoniŜej przedstawiono charakterystykę poszczególnych tras pomiarowych. Szczegółowy
opis tabelaryczny tj. liczba mieszkańców kaŜdego obiektu, liczba i typ pojemników,
częstotliwość wywozu odpadów oraz rodzaj obiektów infrastruktury towarzyszącej zostały
przedstawione w Załączniku nr 5 do opracowania.
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5.1. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH TRAS POMIAROWYCH
5.1.1.

Zabudowa wiejska – gm. Kleszczewo
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Trasa prowadzona jest na terenie gminy wiejskiej Kleszczewo.
Na trasie wiejskiej przewaŜają gospodarstwa rolne (ok.50%), w których stosuje się
indywidualny system ogrzewania, głównie piece węglowe. Występują równieŜ budynki
mieszkalne wielorodzinne, bloki jednopiętrowe (ok. 30%) – po byłych pegeerach (ok. 30%)
oraz jednorodzinne (ok.10%), w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
Ponadto są 2 sklepy spoŜywczo-przemysłowe, piekarnia, firma transportowa i plebania.
Na trasie pomiarowej występują głównie pojemniki o pojemności 120 dm3 (76 szt.),
5 pojemników o pojemności 240 dm3 i 1 pojemnik o pojemności 1100 dm3.
Liczba mieszkańców objętej badaniami: 365 osoby.
Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: raz w miesiącu.

5.1.2.

Zabudowa jednorodzinna, opalana węglem, koksem – gm. Buk
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Trasa pomiarowa obejmuje następujące ulice: Wielkowiejską, Niegolewskich, Rolną,
Bohaterów Bukowskich, Słoneczną, Smugi, Ogrodową, Pawłówko, Folwarczną, Nową i
Szamotulską, w miejscowości Buk.
Trasa ta charakteryzuje środowisko typowe dla zabudowy jednorodzinnej. Są to przede
wszystkim domy jednorodzinne, budowane w róŜnych okresach – lata 50-60, jak równieŜ lata
70-80 ubiegłego wieku. Budynki posiadają indywidualne systemy ogrzewania, głównie
opalane paliwami stałymi (węgiel, koks). Trasa charakteryzuje się niskim nasyceniem
obiektów handlowych i usługowych. Na trasie pomiarowej są usługi typu: naprawa RTV, 3
warsztaty samochodowe, gabinet stomatologiczny, skup surowców wtórnych, gabinet
lekarski, pasieka pszczela, zakład szklarsko-stolarski, lecznica dla zwierząt, sklep z
materiałami budowlanymi, sklep AGRO ZBYT, sklep ze środkami ochrony roślin, sklep
zoologiczno-wędkarski. Ponadto na trasie obok zabudowy jednorodzinnej występują
zabudowania gospodarcze, 2 gospodarstwa rolne oraz Zakład Mleczarski.
Na trasie pomiarowej występują głównie pojemniki o pojemności 110 dm3 (173 szt.),
28 pojemników o pojemności 120 dm3, 5 pojemników o pojemności 240 dm3 i 1 pojemnik
o pojemności 60 dm3.
Liczba mieszkańców objętej badaniami: 723 osoby.
Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: raz w miesiącu
Dodatkowo prowadzona jest zbiórka odpadów surowcowych (plastik, szkło, makulatura)
metodą workową. Worki odbierane są raz w miesiącu.
Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą przywozić codziennie, do firmy zajmującej się
wywozem odpadów, niezaleŜnie od tego, 1 x w roku odbierane są bezpośrednio z posesji.
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5.1.3.

Zabudowa wielorodzinna nowa – gm. Swarzędz

Trasa obejmuje Osiedle Cegielskiego i Osiedle Raczyńskiego w Swarzędzu. Trasa ta
reprezentuje typowe środowisko dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, składającej się
z budynków ok. 30-letnich.
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Jest to osiedle z zabudową wielorodzinną, głównie bloki 3-piętrowe z centralnym systemem
ogrzewania z sieci miejskiej. Trasa charakteryzuje się wysokim nasyceniem obiektów
infrastruktury. Występują tu punkty usługowe tj. drogeria, pralnia, salon urody, sklepy
spoŜywczo-przemysłowe,
sklep
obuwniczy,
pracowania
krawiecka,
agencje
ubezpieczeniowe, kwiaciarnie, usługi szewskie, cukiernia, ośrodek nauki jazdy i przedszkole.
Na osiedlu Cegielskiego jest ponadto zlokalizowane Centrum Handlowo-Usługowe.
Na trasie pomiarowej występują pojemniki o pojemności 1100 dm3 (74 szt.).
Liczba mieszkańców objętej badaniami: 3395 osób.
Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: trzy razy w tygodniu
Dodatkowo prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów surowcowych (szkło, tworzywa
sztuczne, papier), które odbierane są raz na dwa tygodnie. Odpady wielkogabarytowe
odbierane są na indywidualne zgłoszenie, przewaŜnie raz lub dwa razy w miesiącu.

5.1.4.

Zabudowa wielorodzinna stara – gm. Swarzędz
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Trasa obejmuje Osiedle Zygmunta III Wazy, Osiedle Dąbrowczaków, Osiedle Czwartaków,
Osiedle Kościuszkowców w Swarzędzu. Trasa ta reprezentuje typowe środowisko dla
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, składającej się z budynków z lat 50-60, jak równieŜ
występują budynki z lat późniejszych.
Są to osiedla z zabudową wielorodzinną, głównie budynki 4-piętrowe oraz kilka bloków
10-piętrowych. Trasa charakteryzuje się średnim nasyceniem obiektów infrastruktury.
Występuje tu infrastruktura usługowa tj. usługi kosmetyczne, fryzjer, solarium, szewc, magiel,
krawiec, sklepy spoŜywcze i przemysłowe, kwiaciarnia, gabinet lekarski, biuro rachunkowe.
Ponadto na Osiedlu Kościuszkowców znajduje się szkoła podstawowa.
Na trasie pomiarowej występują pojemniki o pojemności 1100 dm3 (108 szt.).
Liczba mieszkańców objętej badaniami: 6347 osób.
Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: dwa razy w tygodniu
Dodatkowo prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów surowcowych (szkło, tworzywa
sztuczne, papier), które odbierane są raz na dwa tygodnie. Odpady wielkogabarytowe
odbierane są dwa razy w miesiącu.
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5.1.5.

Zabudowa zwarta z duŜym nasyceniem infrastruktury
handlowo-usługowej – gm. Luboń
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Trasa obejmuje ulice: śabikowską, Źródlaną, gen. Sikorskiego i Kościuszki w mieście Luboń.
Na trasie znajdują się budynki wielorodzinne (zabudowa wielorodzinna niska) 2 oraz 4
piętrowa. Trasa charakteryzuje się duŜym nasyceniem obiektów infrastruktury tj. sklep
zoologiczno-wędkarski, spółdzielnia mieszkaniowa, poczta, cukiernia, bank, sklep mięsnowędliniarski, komisariat policji, straŜy miejskiej, ksero, fryzjer, stomatolog, salon urody,
ośrodek nauki jazdy itp.
Na trasie pomiarowej występują pojemniki o pojemności 1100 dm3 (116 szt.).
Liczba mieszkańców objętej badaniami: 4202 osób.
Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: dwa razy w tygodniu
Dodatkowo prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów surowcowych (szkło, tworzywa
sztuczne, papier). Tworzywa sztuczne i papier odbierane są raz w tygodniu, a szkło z
częstotliwością raz w miesiącu.

5.1.6.

Zabudowa jednorodzinna opalana
lub z sieci ciepłowniczej – gm. Luboń
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Trasa pomiarowa obejmuje następujące ulice: Akacjowa, Azaliowa, Bluszczowa, Fiołkowa,
Fornalska, Jęczmienna, Konwaliowa, Kręta, Kwiatowa, Liliowa, Makowa, Nagietkowa,
Narcyzowa, Owsiana, Panka, Parkowa, Polna, Pszenna, Poznańska, Sobieskiego, Sporna,
Warzywna, Wiejska, Wierzbowa, śytnia w mieście Luboń.
Trasa ta charakteryzuje środowisko typowe dla zabudowy jednorodzinnej posiadającej
przyłącza gazowe, jednak głównie opalanej paliwem stałym (węglem, koksem). Domy
posiadają indywidualne systemy ogrzewania.
Trasa ta charakteryzuje się niskim nasyceniem obiektów handlowych i usługowych. Na trasie
pomiarowej znajdują się: warsztat blacharstwa samochodowego, usługi remontowobudowlane, usługi ostrzenie narzędzi, sklep wielobranŜowy, fryzjer, kowalstwo, sklep rybny,
biuro rachunkowe, usługi szklarskie, stacja kontroli pojazdów, sklep odzieŜowy, pasieka,
zakład stolarski, zakład lakierniczy, złotnik.
Na trasie pomiarowej występują pojemniki w przewaŜającej części pojemniki o pojemności
120 dm3 (388 szt.) oraz 2 pojemniki o pojemności 240 dm3.
Liczba mieszkańców objętej badaniami: 1164 osoby.
Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: raz na dwa tygodnie.
Dodatkowo prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów surowcowych (szkło, tworzywa
sztuczne, papier) gromadzonych w osobnych workach. Odpady te są odbierane raz w
miesiącu. Dodatkowo prowadzona jest co kwartał zbiórka szkła. Odpady wielkogabarytowe
zbierane są raz na 3 miesiące.
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5.2. CHARAKTERYSTYKA
POMIAROWYCH
5.2.1.

DODATKOWYCH

TRAS

Infrastruktura

Targowisko – gm. Luboń
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Targowisko zlokalizowane jest u zbiegu ulic śabikowskiej i Powstańców Śląskich w Luboniu.
Jego powierzchnia to 8344 m2 (część handlowa i parking). Część handlowa zajmuje ok. 60%
powierzchni, ok. 40% przeznaczone jest pod parking dla sprzedających i kupujących.
Targowisko funkcjonuje cały tydzień. Na bazarze tym sprzedaje się warzywa i owoce, jak
równieŜ prowadzony jest handel odzieŜą, butami, drobną elektroniką oraz biŜuterią.
Pojemnik na targowisku o pojemności 1100 dm3 jest opróŜniany 1 raz na tydzień.

Centrum Handlowe – gm. Luboń

SOCOTEC POLSKA Sp. z o.o.
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Centrum Handlowe zlokalizowane jest przy ul. śabikowskiej 66 w Luboniu. Na terenie
Centrum są: sklepy przemysłowe, odzieŜowe, apteka, pralnia chemiczna, kwiaciarnia,
restauracje, poczta, księgarnia, wypoŜyczalnia video i dvd, plac zabaw dla dzieci, sklep
AGD, salon optyczny oraz myjnia samochodowa.
Na terenie centrum handlowego znajdują się 4 pojemniki o pojemności 1100 dm3 kaŜdy,
które są opróŜniane dwa razy na tydzień.

5.2.2.

Trasa na której jest rozwinięta selektywna zbiórka – gm.
Pobiedziska

SOCOTEC POLSKA Sp. z o.o.
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Trasa pomiarowa obejmuje następujące ulice: Kiszkowska, Tysiąclecia, Odnowiciela,
Poznańska, Miła, śytnia, Kolejowa, Brzozowa, Leśna, Topolowa, Jagodowa, Świerkowa,
Gajowa i Halina w miejscowości Pobiedziska.
Trasa ta charakteryzuje środowisko typowe dla zabudowy jednorodzinnej, opalane głównie
paliwem stałym (węgiel, koks). Domy posiadają indywidualne instalacje grzewcze.
Trasa ta charakteryzuje się niskim nasyceniem obiektów handlowych i usługowych. Na trasie
pomiarowej znajdują się usługi typu: kwiaciarnia, sklep komputerowy, centrum handlowe
„Polo Market”, sklep spoŜywczy, usługi elektryczne, instalatorstwo gazowe, Zakład
Komunalny, Stacja Kontroli Pojazdów, 2 warsztaty samochodowe oraz stacja kolejowa
(Pobiedziska-Letnisko).
Na trasie pomiarowej występują w przewaŜającej części pojemniki o pojemności 240 dm3
(190 szt.), 1100 dm3 (11 szt.) oraz 340 dm3 (2szt.).
Liczba mieszkańców objętej badaniami: 747 osoby.
Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: raz na dwa tygodnie.
Na trasie tej występują 2 „gniazda” do selektywnego zbierania odpadów tj. tworzywa
sztuczne, puszki aluminiowe, papier, szkło kolorowe i białe.
Częstotliwość wywozu odpadów:

SOCOTEC POLSKA Sp. z o.o.
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5.2.3.

Tras turystyczna – gm. Suchy Las

Na trasie turystycznej w Suchym Lesie znajdują się działki rekreacyjne „Słoneczny Stok”.
Są to typowe działki rekreacyjne dla mieszkańców okolicznych terenów. Szacuje się, Ŝe
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działek jest ok. 660. W pobliŜu znajduje się ok. 20 domów mieszkalnych. Kontenery na
odpady o pojemności 7 m3 są podstawiane od 1 kwietnia do 31 października.
Częstotliwość wywozu odpadów: na zgłoszenie.
Odpady zielone zbierane są oddzielnie.

6.

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Analizę wyników badań w niniejszym opracowaniu przeprowadzono w oparciu o uzyskane
wyniki badań:
•
•
•
•
•

wskaźników nagromadzenia,
składu granulometrycznego,
składu morfologicznego,
właściwości paliwowych,
właściwości nawozowych

odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych w poszczególnych
typach zabudowy, w wybranych obiektach infrastruktury na terenie powiatu poznańskiego,
wykonanych w cyklu badawczym maj ÷ listopad 2009r w ramach zadania p.n.:
„Przeprowadzenie badań składu i właściwości odpadów komunalnych wytwarzanych na
terenie powiatu poznańskiego”.
Analizy dokonano dla wytypowanych środowisk, a następnie wyniki zostały przedstawione i
omówione w rozdziale podsumowującym (Rozdział nr 8) w odniesieniu do całego powiatu
poznańskiego, w którym dokonano takŜe moŜliwości ich poddania róŜnym procesom
przetwarzania.
Szczegółowe, tabelaryczne zestawienia wyników w/w badań w ujęciu statystycznym
przedstawiono w Załączniku nr 6, zaś sprawozdania z badań poszczególnych próbek
odpadów (jako materiał źródłowy) w podziale na sezony badawcze zostały przedstawione w
Załączniku nr 2, 3 i 4.

6.1. BADANIE ILOŚCIOWE
Badania ilościowe obejmowały wyliczenie wskaźników odpadów tj.:
•

Objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów (OWN) – objętość
nagromadzonych , w określonej jednostce czasu, luźno usypanych (bez sztucznego
zagęszczania) odpadów w pojemnikach, wyraŜona w jednostkach objętości,
odniesiona do jednego mieszkańca. Objętościowy wskaźnik nagromadzenia
odpadów został wyraŜany w decymetrach sześciennych na mieszkańca na dobę
[dm3/M/d] oraz metrach sześciennych na mieszkańca na rok [m3/M/rok].

•

Wagowy (masowy) wskaźnik nagromadzenia odpadów (WWN) – ilość
nagromadzonych, w określonej jednostce czasu, odpadów stałych, wyraŜona w
jednostkach masy, odniesiona do jednego mieszkańca. Wagowy wskaźnik
nagromadzenia odpadów został wyraŜany w kilogramach na mieszkańca na dobę
[kg/M/d] oraz kilogramach na mieszkańca na rok [kg/M/rok].
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Wyniki badań OWN i WWN oraz gęstości odpadów komunalnych zbieranych
z gospodarstw domowych z poszczególnych typów zabudowy w powiecie poznańskim z
cyklu badawczego maj ÷ listopad 2009r. przedstawiono w tabeli poniŜej. Selektywnie
zebrane odpady nie zostały uwzględnione w tych wynikach.
Tabela 6.1. Wskaźniki nagromadzenia: wagowy i objętościowy oraz gęstość odpadów
w poszczególnych typach zabudowy i sezonach badawczych.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rodzaj trasy
monitoringowej

Zabudowa wiejska

Zabudowa
jednorodzinna
- opalana węglem,
koksem

Zabudowa
wielorodzinna nowa

Zabudowa
wielorodzinna stara

Zabudowa zwarta
z włączoną
infrastrukturą

Zabudowa
jednorodzinna
- opalana gazem lub

Lokalizacja
trasy
pomiarowej

Kleszczewo

Buk

Swarzędz

Swarzędz

Luboń

Luboń

Wskaźniki nagromadzenia
Data
wykonania

OWN

G
kg/m3

m3/M/dobę

sezon
wiosenny

366,4

sezon letni

WWN
kg/M/dobę

m3/M/rok

kg/M rok

0,0011

0,40

0,40

146,0

260,9

0,0010

0,36

0,27

98,6

sezon
jesiennozimowy

247,3

0,0011

0,40

0,27

98,6

średnia

291,5

sezon
wiosenny

274,9

0,0014

0,51

0,38

138,7

sezon letni

326,9

0,0017

0,62

0,57

208,1

sezon
jesiennozimowy

293,6

0,0013

0,47

0,38

138,7

średnia

298,5

sezon
wiosenny

100,2

0,0062

2,26

0,62

226,3

sezon letni

141,9

0,0068

2,48

0,97

354,1

sezon
jesiennozimowy

103,8

0,0069

2,52

0,72

262,8

średnia

115,3

sezon
wiosenny

98,0

0,0052

1,90

0,51

186,2

sezon letni

99,7

0,0050

1,82

0,50

182,5

sezon
jesiennozimowy

111,3

0,0066

2,41

0,74

270,1

średnia

103,0

sezon
wiosenny

92,9

0,0085

3,10

0,79

288,3

sezon letni

108,7

0,0077

2,81

0,83

302,9

sezon
jesiennozimowy

95,4

0,0090

3,28

0,86

313,9

średnia

99,0

sezon
wiosenny

230,1

0,0026

0,95

0,61

222,6

sezon letni

265,7

0,0028

1,02

0,74

270,1

0,0011

0,0015

0,0066

0,0056

0,0084
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0,39

0,53

2,42

2,04

3,06

0,31

0,44

0,77

0,58

0,83

114,4

161,8

281,1

212,9

301,7

41

”Przeprowadzenie badań składu i właściwości odpadów komunalnych
na terenie powiatu poznańskiego w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.”
z sieci ciepłowniczej

sezon
jesiennozimowy

281,2

średnia

259,0

0,0028

1,02

0,0027

0,79

1,00

288,3

0,71

260,3

Wagowe wskaźniki nagromadzenia odpadów pozwalają na określenie ilości odpadów
komunalnych w powiecie poznańskim zbieranych z gospodarstw domowych wraz z
towarzyszącą infrastrukturą (wskaźniki nagromadzenia wyznaczone w ramach
prowadzonych badań w cyklu maj ÷ listopad 2009r. nie określają całkowitej ilości odpadów
komunalnych wytworzonych w powiecie poznańskim, lecz tylko odpady, które gromadzone
są w pojemnikach lub kontenerach i pochodzą z budynków mieszkalnych wraz z
towarzyszącą infrastrukturą).
Średnie wyniki dla poznańskiego poszczególnej zabudowy zostały przedstawione na rysunku
poniŜej.
Wagowy wskaźnik nagromadzenia [kg/M/rok], objetościowy wskaźnik nagromadzenia [m3/M/rok], gęstość [kg/m3]
w sezonie badawczym maj - listopad 2009r. dla poszczególnej zabudowy
350,00

300,00

301,70

298,47

291,53

281,05
260,33 259,00

250,00

212,93
200,00

161,83
150,00

114,40

115,30

103,00

99,00

100,00

50,00
0,39

0,53

2,42

2,04

3,06

1,00

-

Zabudowa wiejska –
gm. Kleszczewo

Zabudowa
jednorodzinna opalana

Zabudowa
wielorodzinna nowa -

Zabudowa
wielorodzinna stara -

węglem, koksem – gm.
Buk

Swarzędz

Swarzędz

Zabudowa zwarta z
Zabudowa
włączoną infrastrukturą - jednorodzinna opalana
Luboń

gazem, olejem lub z
sieci ciepłowniczej Luboń

wskaźnik nagromadzenia wagowy (średnia roczna)

gęstość (średnia roczna)

wskaźnik nagromadzenia objętościowy (średnia roczna)

Rys. 6.1. Średnie wskaźniki nagromadzenia: masowy i objętościowy oraz gęstości w
sezonie badawczym maj – listopad 2009r. dla poszczególnych typów zabudowy.
Na wykresie przedstawiono średnią dla poszczególnych wskaźników ze wszystkich sezonów
badawczych dla trasy poszczególnych tras pomiarowych. RozbieŜność wskaźników
nagromadzenia w poszczególnych trasach jest znaczna.
Najwięcej odpadów wytwarzanych jest w zabudowie zwartej z włączoną infrastrukturą,
następnie w zabudowie wielorodzinnej nowej, jednorodzinnej opalanej gazem i olejem,
zabudowie wielorodzinnej starej, zabudowie jednorodzinnej opalanej węglem, koksem, a
najmniej w zabudowie wiejskiej. W zabudowie wiejskiej wytwarzanych jest się prawie ok. 2,6
razy mniej odpadów niŜ w zabudowie zwartej miejskiej. Wartości te wynikają ze sposobu
postępowania z odpadami, częste wykorzystywanie ich we własnym zakresie.
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Stwierdza się równieŜ zróŜnicowanie ilości wytwarzanych odpadów w poszczególnych
sezonach.
Średnia wartość gęstości odpadów zaleŜy od ilości wytwarzanych odpadów w
poszczególnym sezonie badawczym. Generalnie, odpady z trasy zabudowy jednorodzinnej
opalanej węglem, koksem oraz zabudowy wiejskiej mają wyŜszą gęstość nasypową niŜ
odpady z innych tras.
Uzasadnione jest to występowaniem w tym środowisku przede wszystkim odpadów z
indywidualnego ogrzewania mieszkań. Ponadto mieszkańcy terenów peryferyjnych
korzystają z reguły z małych pojemników (120 i 240 dm3), w których odpady są bardziej
ugniatane niŜ w duŜych kontenerach (1100 dm3 i większych).
ZróŜnicowanie wielkości objętościowego wskaźnika nagromadzenia dla wytwarzanych
odpadów jest analogiczne do zróŜnicowania wagowego wskaźnika nagromadzenia.
Generalnie w przypadku wskaźnika objętościowego róŜnice między trasami są mniejsze niŜ
dla wskaźnika wagowego.

6.2. CHARAKTERYSTYKA
JAKOŚCIOWA
ODPADÓW
POSZCZEGÓLNYCH BADANYCH ŚRODOWISKACH

W

Wyniki analiz prób odpadów komunalnych z terenu powiatu poznańskiego wykonanych w
sezonie wiosennym (maj 2009r.), letnim (lipiec 2009r) oraz jesiennym (październik, listopad
2009r.) zostały opisane poniŜej, jak równieŜ zostały przedstawione w tabelach w Załączniku
nr 6 oraz Załącznikach 2, 3 i 4.

6.3. SKŁAD
GRANULOMETRYCZNY
ODPADÓW
POSZCZEGÓLNYCH BADANYCH ŚRODOWISKACH

W

Zgodnie z umową nr WA.3432-06/09 z dnia 17.03.2009 badania składu granulometrycznego
(frakcyjnego, analiza sitowa) obejmowały 3 frakcje:
• frakcja 0÷10 mm - mieszanina odpadów o wielkości cząstki poniŜej 10 mm
• frakcja 10÷100 mm - mieszanina odpadów o wielkości cząstki 10-100 mm
• frakcja >100 mm - mieszanina odpadów o wielkości cząstki powyŜej 100 mm.
Wyniki pomiarów składu granulometrycznego odpadów komunalnych we wszystkich
badanych środowiskach w sezonie wiosennym, letnim oraz jesiennym na terenie powiatu
poznańskiego przedstawiono w poniŜszej tabeli oraz na wykresach.
Tabela 6.2. Zbiorcze zestawienie wyników badań składu granulometrycznego
odpadów komunalnych z poszczególnych tras pomiarowych na terenie powiatu
poznańskiego z wiosennej (maj 2009r) letniej (lipiec 2009r) oraz jesiennej z
uwzględnieniem sezonu grzewczego serii badań (październik/listopad 2009r.)
Zawartość frakcji [%]
Trasa

Frakcja sitowa
sezon wiosenny
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sezon letni

sezon jesienny
(z uwzględnieniem sezonu
grzewczego)
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Zabudowa wiejska –
gm. Kleszczewo
Zabudowa jednorodzinna
opalana węglem, koksem –
gm. Buk

< 10 mm

18,0

14,7

23,0

10 -100 mm

44,6

71,6

58,4

> 100 mm

37,4

13,7

18,6

< 10 mm

17,4

12,6

29,8

10 -100 mm

54,8

58,3

56,7

> 100 mm

27,8

29,1

5,2

2,9

13,5
3,3

63,8

69,1

70,2

31,0

28,0

26,5

2,2

3,5

3,3

67,0

59,3

67,6

30,8

37,2

29,1

7,0

4,9

6,5

< 10 mm
Zabudowa wielorodzinna nowa 10-100 mm
Swarzędz
> 100 mm
< 10 mm
Zabudowa wielorodzinna stara 10 - 100 mm
Swarzędz
> 100 mm
Zabudowa zwarta z włączoną
infrastrukturą - Luboń

< 10 mm
10 - 100 mm

65,9

63,4

61,9

> 100 mm

27,1

31,7

31,6

22,2

11,0

31,9

56,5

62,8

55,6

21,3
3,4

26,2
-

12,5
-

61,5

-

-

> 100 mm

35,1

-

-

< 10 mm

14,3

-

-

10 - 100 mm

57,6

-

-

> 100 mm

28,1

-

-

< 10 mm

-

4,7

-

10 - 100 mm

-

53,0

-

> 100 mm

-

42,3

-

< 10 mm

-

2,2

-

Zabudowa jednorodzinna opalana < 10 mm
gazem, olejem lub z sieci
10 - 100 mm
ciepłowniczej - Luboń
> 100 mm
< 10 mm
Targowisko - Luboń

Selektywna zbiórka odpadów "Pobiedziska"

Market - Luboń

Turystyczna – Suchy Las

10 - 100 mm

10 - 100 mm

-

38,3

-

> 100 mm

-

59,5

-
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Sezon wiosenny

[%]
80
70

< 10 mm

10 - 100 mm

> 100 mm

60
50
40
30
20
10
0
Zabudowa
wiejska – gm.
Kleszczewo

Zabudowa
Zabudowa
Zabudowa
Zabudowa zwarta
Zabudowa
jednorodzinna – wielorodzinna
wielorodzinna
z włączoną
jednorodzinna
gm. Buk
nowa - Swarzędz stara - Swarzędz infrastrukturą opalana gazem,
Luboń
olejem lub z sieci
ciepłowniczej Luboń

Rys. 6.2. Podział frakcyjny odpadów w poszczególnych zabudowach w sezonie
wiosennym.
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[%]

Sezon letni

80
< 10 mm

70

10 - 100 mm

> 100 mm

60
50
40
30
20
10
0
Zabudowa
wiejska – gmina
Kleszczewo

Zabudowa
Zabudowa
Zabudowa
Zabudowa zwarta
Zabudowa
jednorodzinna – wielorodzinna
wielorodzinna
z włączoną
jednorodzinna
gm. Buk
nowa - Swarzędz stara - Swarzędz infrastrukturą opalana gazem,
Luboń
olejem lub z sieci
ciepłowniczej Luboń

Rys. 6.3. Podział frakcyjny odpadów w poszczególnych zabudowach w sezonie letnim.

80

[%]

Sezon jesienno-zimowy
< 10 mm

10 - 100 mm

> 100 mm

70
60
50
40
30
20
10
0
Zabudowa
wiejska – gmina
Kleszczewo

Zabudowa
Zabudowa
Zabudowa
Zabudowa zwarta
Zabudowa
jednorodzinna – wielorodzinna
wielorodzinna
z włączoną
jednorodzinna
gm. Buk
nowa - Swarzędz stara - Swarzędz infrastrukturą opalana gazem,
Luboń
olejem lub z sieci
ciepłowniczej Luboń

Rys. 6.4. Podział frakcyjny odpadów komunalnych w poszczególnych zabudowach w
sezonie jesienno zimowym.
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Na wykresie poniŜej przedstawiono zbiorcze zestawienie składu granulometrycznego
odpadów w podziale na poszczególne zabudowy w analizowanych sezonach badawczych.
[%]

Skład frakcyjny odpadów z poszczególnej zabudowy w okresie badawczym maj - listopad 2009r.

80,0
67,7

70,0
58,2

64,6

63,7
58,3

56,6

60,0
50,0
40,0

32,4

28,5

30,0

23,2
18,6

19,9

30,1

23,5

21,7

20,0

20,0
3,8

10,0

3,0

6,1

Zabudowa wiejska –
Zabudowa
Zabudowa
gmina Kleszczewo jednorodzinna – gm. wielorodzinna nowa
Buk
< 10 mm

10 - 100 mm

- Swarzędz

Zabudowa
Zabudowa zwarta z
wielorodzinna stara włączoną
Swarzędz

> 100 mm

infrastrukturą - Luboń

Zabudowa
jednorodzinna
opalana gazem,
olejem lub z sieci
ciepłowniczej - Luboń

Rys. 6.5. Skład frakcyjny odpadów w poszczególnych zabudowach w okresie
badawczym maj – listopad 2009r.
Analizując średnie wartości udziału frakcji granulometrycznych w odpadach komunalnych z
poszczególnych typów zabudowy z cyklu badawczego maj ÷ listopad 2009r. naleŜy
stwierdzić, Ŝe:
• zawartość frakcji <10 mm w odpadach dla przebadanych środowisk kształtuje się w
przedziale 2,2 ÷ 22,2%
• zawartość frakcji 10÷100mm w odpadach dla przebadanych środowisk miejskich
kształtuje się w przedziale 44,6 ÷ 71,6%
• zawartość frakcji >100mm w odpadach dla przebadanych środowisk miejskich waha
się w granicach 12,5 ÷ 37,4%.
Dla poszczególnych rodzajów zabudowy występują znaczne róŜnice w zawartości frakcji
powyŜej 100 mm oraz poniej 10 mm.
Latem i wiosną udziały frakcji powyŜej 100 mm są wyŜsze niŜ w sezonie jesienno-zimowym.
MoŜe być to spowodowane większą ilością odpadów opakowaniowych miesiącach letnich.
Frakcja > 100 mm uzyskuje najwyŜszą wartość dla zabudowy wielorodzinnej niskiej
natomiast najniŜszą dla zabudowy jednorodzinnej. W miesiącach jesiennych i zimowych,
część odpadów papierowych i z tworzyw sztucznych ulega prawdopodobnie spaleniu w
piecach i kominkach, pomimo np. deklarowanego ogrzewania gazowego lub olejowego (vide:
zabudowa jednorodzinna Luboń). Podczas badań w wyniku wywiadu środowiskowego
okazało się, Ŝe w zabudowie jednorodzinnej opalanej gazem zainstalowane jest równieŜ
ogrzewanie na paliwa stałe, co przy niskich temperaturach w okresie wiosennym (maj
2009r.) spowodowało, Ŝe w strumieniu odpadów frakcja 0-10 mm stanowiła aŜ 22,2%.
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W środowiskach zabudowy wiejskiej oraz jednorodzinnej opalanej węglem, koksem w
okresie grzewczym wzrasta zawartość frakcji < 10 mm, co świadczy o obecności popiołu z
pieców i kominków w tych odpadach.
Na wykresie poniŜej przedstawiono zbiorcze zestawienie składu granulometrycznego
odpadów z obiektów infrastruktury, trasy turystycznej oraz trasy na której rozwinięta jest
selektywna zbiórka.
[%]

Skład frakcyjny odpadów z infrastruktury, trasy turystycznej oraz trasy z rozwinięta selektywną zbiórką w okresie
badawczym maj - listopad 2009r.

70,0
61,5

59,5

60,0

57,6

53,0

50,0
42,3
38,3

40,0

35,1
28,1

30,0
20,0
10,0

14,3

3,4

4,7

2,2

Targowisko Luboń

Market Luboń

Trasa turystyczna – Suchy Las

Trasa na której rozwinięta jest
selektywna zbiórka –

< 10 mm

10 - 100 mm

> 100 mm

Pobiedziska

Rys. 6.6. Skład frakcyjny odpadów z infrastruktury oraz trasy turystycznej i trasy na
której rozwinięta jest selektywna zbiórka odpadów w okresie badawczym maj –
listopad 2009r.
Analizując średnie wartości udziału frakcji granulometrycznych w odpadach z wybranych
jednostkowych tras badawczych moŜna zauwaŜyć z cyklu badawczego maj ÷ listopad 2009r.
naleŜy stwierdzić, Ŝe:
• zawartość frakcji > 100 mm jest najniŜsza na trasie, gdzie jest rozwinięta selektywna
zbiórka, jednakŜe w porównaniu do pozostałych typów zabudowy w których były
przeprowadzane badania nie widać jest znaczących róŜnic,
• zawartość frakcji <100 mm wynosi ok. 60,0%, co przekłada się na zawarte w niej
przede wszystkim odpady ulegające biodegradacji z terenów działkowych,
• zawartość poszczególnych frakcji dla obiektów infrastruktury nie róŜni się w sposób
bardzo widoczny, róŜnica pomiędzy zawartością frakcji 10 – 100 mm wynika
najprawdopodobniej z działalności targowiska na którym występują znaczne ilości
artykółow spoŜywczych, przede wszystkim warzyw i owoców.
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6.4. SKŁAD MORFOLOGICZNY (STRUKTURA)
POSZCZEGÓLNYCH ŚRODOWISKACH

ODPADÓW

W

Frakcje odpadów zostały posortowane na 20 frakcji materiałowych zgodnie z metodą
opisaną w rozdziale 4.
PoniŜej w poszczególnych tabelach przedstawiono wyniki badań składu morfologicznego
odpadów komunalnych, pobranych w poszczególnych seriach badań z wytypowanych tras
pomiarowych.
Tabela 6.3. Zbiorcze zestawienie wyników badań składu morfologicznego odpadów z
poszczególnych tras pomiarowych na terenie powiatu poznańskiego z wiosennej serii
badań (maj 2009r).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

21 a

Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
nieopakowaniowe
Opakowania z papieru i
tektury
Opakowania
wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Tekstylia
Szkło nieopakowaniowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z blachy
stalowej
Opakowania z aluminium
Metale
Odpady mineralne
powyŜej 10 mm 1)
Drewno i materiały
drewnopodobne
Opakowania z drewna
Odpady z budowy i
remontów
Frakcja 0÷10 mm 2)
Odpady z utrzymania
higieny (pieluchy,
podpaski, pieluchomajtki,
itp..)
Odpady wielkogabarytowe
Odpady niebezpieczne, w
tym:
Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Selektywna zbiórka
odpadów "Pobiedziska"

Zabudowa zwarta z
włączoną
infrastrukturą Luboń
Zabudowa
jednorodzinna
opalana gazem,
olejem lub z sieci
ciepłowniczej Luboń
Targowisko - Luboń

Zabudowa
wielorodzinna stara Swarzędz

Skład morfologiczny
(grupowy) odpadów

Zabudowa
jednorodzinna
opalana węglem,
koksem –
gm. Buk
Zabudowa
wielorodzinna nowa Swarzędz

L.p.

Wyniki badań [%]
Zabudowa wiejska –
gm. Kleszczewo

Rodzaj badania

21,5

26,8

33,7

41,7

44,4

33,8

54,6

25,0

0,3

4,0

1,8

1,6

0,3

2,8

3,6

13,4

18,1

5,9

8,1

12,1

10,4

4,7

8,6

9,1

2,3

2,8

5,9

4,5

2,5

1,9

5,2

2,6

1,8

2,1

3,0

2,9

3,1

2,0

1,3

3,3

3,3

1,4

5,1

2,0

1,7

1,0

0,8

1,0

10,9

11,2

11,9

14,2

8,7

7,1

14,5

13,5

3,8
0,1
8,8

5,3
1,5
9,1

4,1
0,7
12,2

3,7
0,0
7,3

1,7
0,7
13,1

0,6
0,2
5,8

3,7
0,2
3,0

1,4
0,1
8,0

1,3

0,8

1,4

1,4

0,4

0,5

0,0

0,8

0,8
0,0

0,5
1,2

0,3
0,1

0,5
0,0

0,3
0,9

0,2
0,9

0,4
0,1

0,4
0,8

0,6

0,8

0,0

1,3

0,1

0,1

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

0,9

1,3

0,0

1,4

10,5

0,0

1,8

18,0

17,4

5,2

2,2

7,0

22,2

3,4

14,3

5,4

7,5

4,1

3,7

2,4

4,6

0,1

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

1,1

0,9

0,9

0,5

0,6

0,8

0,4

0,1

0,3

0,8

0,1

0,0

0,3

0,1
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21 b

21 c

21 d

21 e
21 f
20 f

(np. środkami ochrony
roślin I i II klasy
toksyczności – bardzo
toksyczne i toksyczne)
Opakowania z metali
zawierające
niebezpieczne porowate
elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z
pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi
Drewno zawierające
substancje niebezpieczne
(impregnowane
substancjami
niebezpiecznymi)
Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje,
lepiszcze i Ŝywice
zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i
cytostatyczne
Lampy fluorescencyjne i
inne odpady zawierające
rtęć

0,1

0,5

0,4

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,2

0,4

0

0,4

0,3

0,1

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

Tabela 6.4. Zbiorcze zestawienie wyników badań składu morfologicznego odpadów
komunlanych z poszczególnych tras pomiarowych na terenie powiatu poznańskiego z
letniej serii badań (lipiec 2009r).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
nieopakowaniowe
Opakowania z papieru i
tektury
Opakowania
wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Tekstylia
Szkło nieopakowaniowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z blachy
stalowej
Opakowania z aluminium
Metale

Turystyczna – Suchy
Las

Market - Luboń

Zabudowa zwarta z
włączoną
infrastrukturą Luboń
Zabudowa
jednorodzinna
opalana gazem,
olejem lub z sieci
ciepłowniczej Luboń

Zabudowa
wielorodzinna stara Swarzędz

Skład morfologiczny
(grupowy) odpadów

Zabudowa
jednorodzinna
opalana węglem,
koksem –
gm. Buk
Zabudowa
wielorodzinna nowa Swarzędz

L.p.

Wyniki badań [%]
Zabudowa wiejska –
gm. Kleszczewo

Rodzaj badania

28,1

27,5

42,3

41,0

30,2

31,2

33,1

14,3

1,6

2,1

0,2

0,3

1,0

5,1

0,1

43,4

8,9

6,5

7,9

9,9

11,6

6,2

11,0

5,7

2,2

2,4

2,5

8,0

5,7

3,5

13,5

1,0

2,8

3,0

3,0

2,0

3,0

3,7

2,0

1,9

0,6

0,8

3,2

3,4

1,3

2,6

1,0

0,6

9,4

13,2

12,8

17,3

12,6

17,5

13,9

4,7

1,8
3,0
7,8

3,1
1,0
9,0

1,4
0,1
12,2

3,6
0,0
5,4

3,4
0,1
9,0

3,8
0,4
5,6

0,3
0,0
16,8

1,7
0,0
12,8

1,7

1,0

1,5

1,4

1,4

1,6

0,0

03

0,6
0,2

1,2
0,1

0,8
1,9

0,6
0,0

0,5
0,0

0,8
0,1

1,8
0,0

0,8
0,3
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

21 a

21 b

21 c
21 d

21 e

21 f

Odpady mineralne powyŜej
10 mm 1)
Drewno i materiały
drewnopodobne
Opakowania z drewna
Odpady z budowy i remontów
Frakcja 0÷10 mm 2)
Odpady z utrzymania higieny
(pieluchy, podpaski,
pieluchomajtki, itp..)
Odpady wielkogabarytowe
Odpady niebezpieczne, w
tym:
Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II
klasy toksyczności – bardzo
toksyczne, toksyczne)
Opakowania z metali
zawierające niebezpieczne
porowate elementy
wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest),
włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
Inne odpady niebezpieczne
Drewno zawierające
substancje niebezpieczne
(impregnowane substancjami
niebezpiecznymi)
Baterie i akumulatory łącznie
z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16
06 02 lu 16 06 03 oraz
niesortowalne baterie i
akumulatory zawierające te
baterie
Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć

6,0

2,6

0,7

1,2

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
3,0
14,7

0,0
7,1
12,6

0,0
0,4
2,9

0,0
0,0
3,5

0,0
5,1
4,9

0,0
1,8
11,0

0,0
0,0
4,7

0,0
0,4
2,2

6,8

5,9

5,3

1,8

7,1

3,2

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,9

0,7

0,6

3,1

0,9

0,1

9,9

0,2

0,3

0,6

0,2

0,6

0,8

0,0

0,2

0,5

0,3

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

2,4

0,1

0,0

9,5

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Tabela 6.5. Zbiorcze zestawienie wyników badań składu morfologicznego odpadów
komunalnych z poszczególnych tras pomiarowych na terenie powiatu poznańskiego z
jesiennej serii badań (październik /listopad 2009r).

1.
2.
3.
4.
5.

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
nieopakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe

Turystyczna – Suchy
Las

Market - Luboń

Zabudowa zwarta z
włączoną
infrastrukturą Luboń
Zabudowa
jednorodzinna
opalana gazem,
olejem lub z sieci
ciepłowniczej Luboń

Zabudowa
wielorodzinna stara Swarzędz

Skład morfologiczny
(grupowy) odpadów

Zabudowa
jednorodzinna
opalana węglem,
koksem –
gm. Buk
Zabudowa
wielorodzinna nowa Swarzędz

L.p.

Wyniki badań [%]
Zabudowa wiejska –
gm. Kleszczewo

Rodzaj badania

25,2

24,0

44,9

37,9

39,0

29,5

-

-

5,6

0,9

0,7

0,7

0,7

0,3

-

-

3,6

3,5

15,6

13,8

16,2

2,3

-

-

2,4
1,7

1,4
1,1

2,8
2,5

7,6
2,3

2,8
2,2

1,7
1,0

-

-
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

21 a

21 b

21 c
21 d

21 e

21 f

21 g

21 h

Tworzywa sztuczne
nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Tekstylia
Szkło nieopakowaniowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium
Metale
Odpady mineralne powyŜej 10
mm 1)
Drewno i materiały
drewnopodobne
Opakowania z drewna
Odpady z budowy i remontów
Frakcja 0÷10 mm 2)
Odpady z utrzymania higieny
(pieluchy, podpaski,
pieluchomajtki, itp..)
Odpady wielkogabarytowe
Odpady niebezpieczne, w tym:
Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II
klasy toksyczności – bardzo
toksyczne, toksyczne)
Opakowania z metali
zawierające niebezpieczne
porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego
(np. azbest), włącznie z
pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi
Inne odpady niebezpieczne
Drewno zawierające
substancje niebezpieczne
(impregnowane substancjami
niebezpiecznymi)
Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16
06 02 lu 16 06 03 oraz
niesortowalne baterie i
akumulatory zawierające te
baterie
Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć
Farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i Ŝywice
zawierające substancje
niebezpieczne
Leki cytotoksyczne i
cytostatyczne

0,4

1,4

2,8

1,3

1,6

0,7

-

-

9,0

7,1

13,1

13,7

11,1

4,7

-

-

3,0
0,8
5,1
1,1
0,5
0,4

2,5
2,3
5,8
1,2
0,3
1,9

3,4
0,1
6,1
0,7
0,5
0,0

1,2
0,0
10,0
0,8
1,0
0,5

2,3
0,9
12,7
0,1
0,3
0,6

1,4
0,0
1,6
0,0
0,3
0,0

-

-

9,2

10,7

0,0

0,0

0,2

16,7

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0
0,7
23,0

0,0
2,0
29,8

0,1
0,0
3,3

0,0
0,0
3,3

0,0
0,0
6,5

0,0
2,9
31,9

-

-

7,5

3,5

2,8

4,3

0,3

4,5

-

-

0,0
0,8

0,0
0,6

0,0
0,6

0,0
1,6

0,0
2,5

0,0
0,5

-

-

0,2

0,1

0,3

0,2

2,2

0,4

-

-

0,0

0,1

0,0

0,7

0,3

0,1

-

-

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

0,1

0,3

0,0

0,6

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

-

-

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

W tabeli poniŜej przedstawiono minimalne i maksymalne udziały poszczególnych rodzajów
odpadów w całej masie odpadów. Natomiast na wykresie poniŜej przedstawiono porównanie
uśrednionych wyników badań składu morfologicznego dla 3 sezonów badawczych dla
poszczególnych tras pomiarowych.

SOCOTEC POLSKA Sp. z o.o.

52

”Przeprowadzenie badań składu i właściwości odpadów komunalnych
na terenie powiatu poznańskiego w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.”

Zabudowa wielorodzinna nowa Swarzędz

Zabudowa wielorodzinna stara Swarzędz

Zabudowa zwarta z włączoną
infrastrukturą - Luboń

Zabudowa jednorodzinna
opalana gazem, olejem lub z
sieci ciepłowniczej - Luboń

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura nieopakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tekstylia
Szkło nieopakowaniowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium
Metale
Odpady mineralne powyŜej 10 mm
Drewno i materiały drewnopodobne
Opakowania z drewna
Odpady z budowy i remontów
Frakcja 0÷10 mm
Odpady z utrzymania higieny
Odpady wielkogabarytowe
Odpady niebezpieczne

Zabudowa jednorodzinna
opalana węglem, koksem – gm.
Buk

Skład morfologiczny (grupowy) odpadów

w

Zabudowa wiejska – gm.
Kleszczewo

Tabela 6.6. Średnie
wyniki
badań
składu
morfologicznego
odpadów
poszczególnych zabudowach w okresie badawczym maj – listopad 209r.

24,9
2,5
10,2
2,3
2,1
1,4
9,8
2,9
1,3
7,2
1,4
0,6
0,2
5,3
2,0
18,6
6,6
0,8

26,1
2,3
5,3
2,2
2,1
1,2
10,5
3,6
1,6
8,0
1,0
0,7
1,1
4,7
3,3
19,9
5,6
0,8

40,3
0,9
10,5
3,7
2,8
3,7
12,6
3,0
0,3
10,2
1,2
0,5
0,7
0,2
0,1
0,0
0,6
3,8
4,1
0,8

40,2
0,9
11,9
6,7
2,4
2,2
15,1
2,8
7,6
1,2
0,7
0,2
0,8
3,0
3,3
1,0

37,9
0,7
12,7
3,7
2,8
1,5
10,8
2,5
0,6
11,6
0,6
0,4
0,5
0,1
2,2
6,1
3,3
2,2

31,5
2,7
4,4
2,4
2,2
1,4
9,8
1,9
0,2
4,3
0,7
0,4
0,3
5,9
0,2
5,1
21,7
4,1
0,6
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Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Zabudowa jednorodzinna opalana

Odpady zielone

gazem, olejem lub z sieci ciepłowniczej
- Luboń

Papier i tektura nieopakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury

Zabudowa zwarta z włączoną
infrastrukturą - Luboń

Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tekstylia

Zabudowa wielorodzinna stara Swarzędz

Szkło nieopakowaniowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z blachy stalowej

Zabudowa wielorodzinna nowa -

Opakowania z aluminium

Swarzędz

Metale
Odpady mineralne powyŜej 10 mm
Zabudowa jednorodzinna opalana

Drewno i materiały drewnopodobne

węglem, koksem – gm. Buk

Opakowania z drewna
Odpady z budowy i remontów
Frakcja 0÷10 mm

Zabudowa wiejska – gm. Kleszczewo

Odpady z utrzymania higieny
Odpady wielkogabarytowe
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Odpady niebezpieczne

Rys. 6.7. Skład morfologiczny odpadów w poszczególnych zabudowach w okresie badawczym maj – listopad 2009r.
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W tabeli powyŜej wykazano, Ŝe w strumieniu odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych najwięcej odpadów ulegających biodegradacji tj. ok. 40% wytwarzanych jest w
środowisku miejskim (Swarzędz), jak równieŜ w zabudowie zwartej z włączoną infrastrukturą
– ok. 38% (Luboń). Mała zawartość odpadów ulegających biodegradacji występuje w
zabudowie wiejskiej (gm. Kleszczewo) oraz jednorodzinnej (gm. Buk). Wynika to
najprawdopodobniej z tego, Ŝe odpady kuchenne i zielone są zagospodarowywane przez
mieszkańców we własnym zakresie, co ze względu na charakter i specyfikę zabudowy nie
moŜe mieć miejsca w środowisku miejskim – zabudowie wielorodzinnej oraz o charakterze
centrum miasta.
W próbach pobieranych z zabudowy wielorodzinnej starej zaobserwowano największe ilości
opakowań z papieru (6,7%), natomiast odpady papieru nieopakowaniowego występują na
zbliŜonym poziomie w zabudowie wielorodzinnej oraz zabudowie zwartej (10,5% - 12,7%).
Najwięcej odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych (15,1%), odpadów opakowań
szklanych (11,6%), odpadów niebezpiecznych (2,2%) znajduje się w zabudowie zwartej, co
moŜe wynikać ze zwiększonego nasycenia trasy obiektami infrastruktury oraz mniej
rozwiniętą selektywną zbiórką odpadów. Np. najmniej opakowań szklanych występuje w
zabudowie jednorodzinnej opalanej gazem lub olejem (4,3%).
Zawartości tworzyw sztucznych nieopakowaniowych (1,4% – 3,7%), opakowania
wielomateriałowe (2,1% - 2,8%), tekstyliów (1,9% - 3,6%), odpadów z higieny (3,3% - 6,6%)
odpadów metali oraz opakowań metalowych (0,2% - 1,4%) są zbliŜone we wszystkich
środowiskach.
Udział frakcji drobnej był największy w próbie pobranej z zabudowy jednorodzinnej opalanej
gazem lub olejem (21,7%), zabudowy jednorodzinnej opalanej węglem lub koksem (19,9%)
oraz zabudowie wiejskiej (18,6%). Wysoka ilość frakcji drobnej – popiołowej w zabudowie
jednorodzinnej opalanej gazem lub olejem wynika z podwójnego systemu ogrzewania. W
sezonie wiosennym ze względu na niskie temperatury domy były ogrzewane paliwami
stałymi stąd wysoki % jej udziału w masie odpadów. W zabudowie wielorodzinnej jej ilość
stanowi ok. 3,0%.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku odpadów mineralnych powyŜej 10 mm, których jw.
Zabudowie jednorodzinnej występuje ponad 5,0%, natomiast w zabudowie wielorodzinnej i
zwartej od 0,1% do 0,8%. MoŜe to wynikać z prowadzonych prac remontowych na terenie
zabudowy jednorodzinnej.
Najmniejsze ilości w strumieniu zmieszanych odpadów z gospodarstw domowych stanowią
odpady drewna (0,2% w zabudowie jednorodzinnej)
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Tabela 6.7. Średnie wyniki badań składu morfologicznego odpadów w wybranych
obiektach infrastruktury w okresie badawczym maj – listopad 2009r.
Obiekty infrastruktury

Trasy dodatkowe

Skład morfologiczny (grupowy) odpadów

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura nieopakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tekstylia
Szkło nieopakowaniowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium
Metale
Odpady mineralne powyŜej 10 mm
Drewno i materiały drewnopodobne
Opakowania z drewna
Odpady z budowy i remontów
Frakcja 0÷10 mm
Odpady z utrzymania higieny
Odpady wielkogabarytowe
Odpady niebezpieczne

Targowisko
Luboń

Market Luboń

Trasa turystyczna
– Suchy Las

54,6
3,6
8,6
5,2
1,3
0,8
14,5
3,7
0,2
3,0
0
0,4
0,1
0
0
0
0
3,4
0,1
0
0,5

33,1
0,1
11,0
13,5
2,0
1,0
13,9
0,3
0
16,8
0
1,8
0
0
0
0
0
4,7
1,7
0
0,1

14,3
43,4
5,7
1,0
1,9
0,6
4,7
1,7
12,8
0,3
0,8
0,3
0,4
2,2
9,9

Trasa na której
rozwinięta jest
selektywna
zbiórka –
Pobiedziska
25,0
13,4
9,1
2,6
3,3
1,0
13,5
1,4
0,1
8,0
0,8
0,4
0,8
1,2
0,1
1,8
14,3
2,4
0,8

Dla tras badawczych wymienionych w tabeli powyŜej moŜna zauwaŜyć, Ŝe udział
poszczególnych frakcji jest bardzo zróŜnicowany. Widoczne jest, Ŝe udział frakcji ulegającej
biodegradacji jest stosunkowo wysoki w obiektach infrastruktury (54,6% i 33,1%). NajwyŜszy
udział odpadów zielonych występuje na trasie na której znajdują się ogródki działkowe
(43,4%). Odpady opakowań z papieru i tektury oraz papieru i tektury nieopakowaniowej
stanowią razem 24,5% w próbie badań dla obiektu infrastruktury (market). Odpady te
występują takŜe na trasie na której rozwinięta jest selektywna zbiórka (11,7%). Podobna
sytuacja ma miejsce w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych i tworzyw sztucznych
nieopakowaniowych, których ilość kształtuje się na tej trasie na poziomie 14,5%, a dla
obiektów infrastruktury (targowisko, market) odpowiednio: 15,3% i 14,9%. Z uwagi na
przewagę zabudowy jednorodzinnej na trasie na której rozwinięta jest selektywna zbiórka
wyniki badań wskazały, Ŝe ilość odpadów frakcji 0 – 10 mm (głównie frakcji popiołowej)
wyniosła 14,3%. W odpadach na trasie turystycznej zaobserwowano takŜe bardzo wysoki
udział odpadów niebezpiecznych (9,9%).
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Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Trasa na której rozw inięta jest

Papier i tektura nieopakow aniow e

selekty w na zbiórka – Pobiedziska

Opakow ania z papieru i tektury
Opakow ania w ielomateriałow e
Tw orzy w a sztuczne nieopakow aniow e
Opakow ania z tw orzy w sztuczny ch
Teksty lia

Trasa tury sty czna – Suchy Las

Szkło nieopakow aniow e
Opakow ania ze szkła
Opakow ania z blachy stalow ej
Opakow ania z aluminium
Metale

Market Luboń

Odpady mineralne pow y Ŝej 10 mm
Drew no i materiały drew nopodobne
Opakow ania z drew na
Odpady z budow y i remontów
Frakcja 0÷10 mm

Targow isko Luboń

Odpady z utrzy mania higieny
Odpady w ielkogabary tow e
Odpady niebezpieczne
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rys. 6.8. Skład morfologiczny odpadów z infrastruktury oraz trasy turystycznej i trasy na której rozwinięta jest selektywna zbiórka
odpadów w okresie badawczym maj – listopad 2009r.
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6.4.2.

Odpady niebezpieczne
komunalnych

w

strumieniu

odpadów

Ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów w % w poszczególnych zabudowach
kształtuje się następująco:
• zabudowa wiejska – gm. Kleszczewo – 0,8%
• zabudowa jednorodzinna, opalana węglem, koksem – gm. Buk – 0,8%
• zabudowa wielorodzinna nowa – m. Swarzędz – 0,8%
• zabudowa wielorodzinna stara – m. Swarzędz – 1,0%
• zabudowa zwarta z duŜym nasyceniem infrastruktury handlowo-usługowej – Luboń –
2,2%
• zabudowa jednorodzinna, opalana gazem, olejem lub z sieci ciepłowniczej – Luboń –
0,6%.
W wybranych badaniach obiektów infrastruktury oraz trasy turystycznej i trasy na której
rozwinięta jest selektywne zbiórka odpadów ilość odpadów niebezpiecznych w całym
strumieniu wynosi:
• targowisko Luboń – 0,5%
• market Luboń – 0,1%
• trasa turystyczna – Suchy Las – 9,9%
• trasa na której rozwinięta jest selektywna zbiórka odpadów – Pobiedziska – 0,8%.
Najwięcej odpadów niebezpiecznych znajduje się na trasie turystycznej (9,9%), a spośród
zabudowy - w zabudowie zwartej z duŜym nasyceniem infrastruktury handlowo-usługowej –
Luboń (ok. 2,2%). Najmniej obiektach infrastruktury – market, targowisko (0,5% i 0,1%) oraz
w zabudowie jednorodzinnej, opalanej gazem, olejem lub z sieci ciepłowniczej – Luboń (ok.
0,6%). Wśród rodzajów odpadów niebezpiecznych najwięcej znajduje się opakowań
zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (1,0%).
Wśród pozostałych odpadów znajdują się:
o opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone,
o opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
o drewno zawierające substancje niebezpieczne (impregnowane substancjami
niebezpiecznymi) ,
o farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice zawierające substancje
niebezpieczne,
o inne odpady niebezpieczne,
o leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
o lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
o baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te
baterie.
Na rysunku poniŜej przedstawiono rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych w
poszczególnych badanych środowiskach.
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Rodzaje odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
Trasa na której rozwinięta jest selektywna zbiórka – Pobiedziska
Trasa turystyczna – Suchy Las
Market Luboń
Targowisko Luboń
Zabudowa jednorodzinna opalana gazem, olejem lub z sieci ciepłowniczej - Luboń
Zabudowa zwarta z włączoną infrastrukturą - Luboń
Zabudowa wielorodzinna stara - Swarzędz
Zabudowa wielorodzinna nowa - Swarzędz
Zabudowa jednorodzinna opalana węglem, koksem – gm. Buk
Zabudowa wiejska – gm. Kleszczewo
-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczy szczone
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pusty mi pojemnikami ciśnieniowymi
Drewno zawierające substancje niebezpieczne (impregnowane substancjami niebezpieczny mi)
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice zawierające substancje niebezpieczne
Inne odpady niebezpieczne
Leki cy totoksy czne i cy tostaty czne
Lampy fluorescency jne i inne odpady zawierające rtęć
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lu 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

Rys. 6.9. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych w poszczególnych zabudowach w okresie badawczym maj –
listopad 2009r.
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6.4.3.

Skład morfologiczny odpadów we frakcji < 10mm, 10 –
100mm, < 100mm na poszczególnych tras
pomiarowych

Skład morfologiczny obejmuje zawartości 20 frakcji w poszczególnych frakcjach
granulometrycznych: < 10 mm, 10 - 100 mm i > 100 mm. W tabelach w Załączniku nr 6 oraz
na rysunkach poniŜej przedstawiono skład morfologiczny odpadów w poszczególnych
frakcjach zarówno dla odpadów z poszczególnych zabudów jak i odpadów z infrastruktury,
trasy na której jest rozwinięta selektywna zbiórka oraz na trasie turystycznej.
Na rysunkach poniŜej przedstawiono skład morfologiczny frakcji 10 – 100 mm oraz frakcji >
100 mm. Dla frakcji < 10 mm nie moŜna przeprowadzić badań ze względu na jej zbyt drobny
skład.
Frakcja 10 - 100 mm w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
Trasa na której rozwinięta jest selektywna zbiórka – Pobiedziska
Trasa turystyczna – Suchy Las
Market Luboń
Targowisko Luboń
Zabudowa jednorodzinna opalana gazem, olejem lub z sieci ciepłowniczej - Luboń
Zabudowa zwarta z włączoną infrastrukturą - Luboń
Zabudowa wielorodzinna stara - Swarzędz
Zabudowa wielorodzinna nowa - Swarzędz
Zabudowa jednorodzinna opalana węglem, koksem – gm. Buk
Zabudowa wiejska – gm. Kleszczewo
0%

20%

40%

60%

80%

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Odpady zielone

Papier i tektura nieopakowaniowe

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania wielomateriałowe

Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe

Opakowania z tworzyw sztucznych

Tekstylia

Szkło nieopakowaniowe

Opakowania ze szkła

Opakowania z blachy stalowej

Opakowania z aluminium

Metale

Odpady mineralne powyŜej 10 mm 1)

Drewno i materiały drewnopodobne

Opakowania z drewna

Odpady z budowy i remontów

Frakcja 0÷10 mm

Odpady z utrzymania higieny

Odpady wielkogabarytowe

Odpady niebezpieczne

100%

Rys. 6.10. Skład morfologiczny odpadów komunalnych frakcji 10 – 100 mm w
poszczególnych zabudowach, obiektach infrastruktury, trasy turystycznej i trasy na
której rozwinięta jest selektywna zbiórka w okresie badawczym maj – listopad 2009r.
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Analizując średnie wartości udziału poszczególnych grup odpadów w wydzielonej frakcji 10 –
100 mm w badanych typach zabudowy w cyklu badawczym maj ÷ listopad 2009r. stwierdza
się, Ŝe:
• dominują odpady kuchenne ulegające biodegradacji, których poziom kształtuje się
przedziale 38,6% (zabudowa jednorodzinna i wiejska) ÷ 57,5% (zabudowa
wielorodzinna), 54,6% (targowisko), 55,9% (market)
• odpady papieru i tektury nieopakowaniowej - w przedziale 6,4% (zabudowa
jednorodzinna oraz zabudowa wiejska) ÷ 11,7% (zabudowa wielorodzinna i zwarta)
oraz 14,0% (market Luboń),
• odpady opakowań szklanych - 5,9 ÷ 11,4% oraz 15,1% (market, targowisko, trasa
turystyczna)
• odpady mineralne powyŜej 10 mm – 0-0,1% (market, zabudowa zwarta) ÷ ok. 10,0%
(zabudowy jednorodzinne oraz zabudowa wiejska)
• odpady tworzyw sztucznych opakowaniowych kształtuje się na podobnym poziomie
dla wszystkich typów zabudowy tj. ok. 8,0% oraz 14,5% dla targowiska
• odpady z utrzymania higieny w przedziale 2,9% (zabudowa jednorodzinna opalana
węglem oraz zabudowa wiejska) ÷ 7,9% (zabudowa wiejska) oraz 0 poziomie dla
targowiska, marketu, trasy turystycznej
• odpady opakowań z papieru i tektury w przedziale 3,6% (zabudowa wielorodzinna i
zabudowa zwarta) ÷ ok. 2,0% (zabudowa wiejska i zabudowa jednorodzinna) oraz
5,2% (market)
• we frakcji 10 – 100 mm ok. 1,0% ÷ 2,0% stanowią odpady metali, opakowania z
aluminium, blachy stalowej, odpady niebezpieczne, drewno i materiały
drewnopodobne, tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
• we frakcji 10 -100 mm występuje 40,2% odpadów zielonych na trasie turystycznej.
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Frakcja > 100 mm w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
Trasa na której rozwinięta jest selektywna zbiórka – Pobiedziska
Trasa turystyczna – Suchy Las
Market Luboń
Targowisko Luboń
Zabudowa jednorodzinna opalana gazem, olejem lub z sieci ciepłowniczej - Luboń
Zabudowa zwarta z włączoną infrastrukturą - Luboń
Zabudowa wielorodzinna stara - Swarzędz
Zabudowa wielorodzinna nowa - Swarzędz
Zabudowa jednorodzinna opalana węglem, koksem – gm. Buk
Zabudowa wiejska – gm. Kleszczewo
0%

20%

40%

60%

80%

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Odpady zielone

Papier i tektura nieopakowaniowe

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania wielomateriałowe

Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe

Opakowania z tworzyw sztucznych

Tekstylia

Szkło nieopakowaniowe

Opakowania ze szkła

Opakowania z blachy stalowej

Opakowania z aluminium

Metale

Odpady mineralne powyŜej 10 mm 1)

Drewno i materiały drewnopodobne

Opakowania z drewna

Odpady z budowy i remontów

Frakcja 0÷10 mm

Odpady z utrzymania higieny

Odpady wielkogabarytowe

Odpady niebezpieczne

100%

Rys. 6.11. Skład morfologiczny odpadów komunalnych frakcji > 100 mm w
poszczególnych zabudowach, obiektach infrastruktury, trasy turystycznej i trasy na
której rozwinięta jest selektywna zbiórka w okresie badawczym maj – listopad 2009r.
W badanych środowiskach we frakcji powyŜej 100 mm w cyklu badawczym maj ÷ listopad
2009r. moŜna zauwaŜyć, Ŝe:
• dominują w niej na podobnym poziomie we wszystkich typach zabudowy oraz
obiektach infrastruktury opakowania z tworzyw sztucznych w przedziale od 24,3% ÷
33,3%
• ilości odpadów papieru i tektury nieopakowaniowej kształtują się w przedziale 4,6%
÷ 5,4% (zabudowa jednorodzinna), 11,0% (zabudowa wielorodzinna oraz zabudowa
wiejska) oraz 18,5% (zabudowa zwarta)
• odpady opakowań z papieru i tektury występują w przedziale od 4,2% do 7,9% we
wszystkich zabudowach oprócz wielorodzinnej starej ok. 16,2% i obiektów
infrastruktury 11,5% (targowisko) i 30,6% (market)
• najmniejsza ilość odpadów kuchennych ulegających biodegradacji wynosi 8,5%
(zabudowa wiejska), największa - 16,5% (zabudowa wielorodzinna nowa) oraz 26,2%
(targowisko)
• odpady z utrzymania higieny kształtują się w ilości ok. 13,0% (zabudowa
jednorodzinna opalana węglem oraz zabudowa wiejska) ÷ 3,6% (zabudowa wiejska),
0,2% (targowisko)
• odpady opakowań szklanych – 2,6% (zabudowa jednorodzinna opalana gazem i
olejem), ok. 11,0% (zabudowa wiejska i wielorodzinna nowa), 13,7% (trasa
turystyczna) oraz 20,8% (market)
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•
•

odpady zielone występują w ilości ok. 0,4% (zabudowa wielorodzinna stara) ÷ 4,7%
(zabudowa jednorodzinna opalana gazem i olejem), 12,9% (trasa na któ®ej
rozwinięta jest selektywna zbiórka) oraz 47,1% (trasa turystyczna)
we frakcji powyŜej 100 mm ok. 1,0% ÷ 3,0% stanowią odpady metali, opakowania z
aluminium, blachy stalowej, opakowania z drewna, odpady mineralne powyŜej 10
mm.

6.4.4.

Potencjalne surowce wtórne we frakcji 10 – 100 mm
oraz frakcji powyŜej 100 mm

Do potencjalnych surowców wtórnych moŜna zaliczyć w strumieniu odpadów komunalnych
moŜna zaliczyć odpady papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metalu i szkła, jak równieŜ
odpady wielomateriałowe.

Potencjalne surowce wtórne we frakcji 10 - 100 mm w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
Trasa na której rozwinięta jest selektywna zbiórka – Pobiedziska

9,9

Trasa na której rozwinięta jest selektywna zbiórka – Pobiedziska

4,4

0,9

Trasa turystyczna – Suchy Las

Zabudowa jednorodzinna opalana gazem,olejem lub z sieci ciepłowniczej - Luboń

15,3

Zabudowa wielorodzinna nowa - Swarzędz

9,0

Zabudowa jednorodzinna opalana węglem, koksem – gm. Buk
Opakowania wielomateriałowe
Szkło (suma)

0%

13,7
7,9

40%

6,3
10,1

8,4
2,8

20%

11,9

8,4

1,8
1,8

10,2

6,4

10,5

1,2

12,6

3,2

7,7

2,1

2,5

4,9

11,0

15,1

Zabudowa wielorodzinna stara - Swarzędz

15,1
0,8

2,2

Zabudowa zwarta z włączoną infrastrukturą - Luboń

3,3

8,3

2,5

8,7

2,5

12,1

11,8

Targowisko Luboń

9,2

3,4

15

Market Luboń

Papier suma
Tworzywa sztuczne (suma)
Metale Ŝelazne i nieŜelazne

7,8

2,2

1,6
1,5
2,1
3,3
3,0

10,8
60%

0,8

80%

2,7
100%

Rys. 6.12. Potencjalne surowce wtórne we frakcji 10 - 100 mm w poszczególnych
zabudowach, obiektach infrastruktury, trasy turystycznej i trasy na której rozwinięta
jest selektywna zbiórka w okresie badawczym maj – listopad 2009r.

SOCOTEC POLSKA Sp. z o.o.

63

”Przeprowadzenie badań składu i właściwości odpadów komunalnych
na terenie powiatu poznańskiego w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.”

Potencjalne surowce wtórne we frakcji > 100 mm w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
Trasa na której rozwinięta jest selektywna zbiórka – Pobiedziska

21,5

Trasa turystyczna – Suchy Las

7,3

8,5

2,6

Market Luboń

9,7

Zabudowa jednorodzinna opalana węglem, koksem – gm. Buk
Zabudowa wiejska – gm. Kleszczewo
Opakowania wielomateriałowe
Szkło (suma)

4,4

27,3
15,5

5,8
5,5

0%

10%

3,1
20%

30%

40%

2,6

3,1

9,9

1,9

35,6

9,0 2,3

37,1

11,9

30,2

6,3

28,5

11,3

50%

60%

1,3
3,5 0,1

27,2

4,0

16,8

20,8

36,9

26,4

Zabudowa wielorodzinna nowa - Swarzędz

0,3

35,0

6,2

Zabudowa zwarta z włączoną infrastrukturą - Luboń
Zabudowa wielorodzinna stara - Swarzędz

24,8

2,4

12,3

Zabudowa jednorodzinna opalana gazem,olejem lub z sieci ciepłowniczej - Luboń

13,7

1,6

18,5

10,0 1,9

6,6

39,0

Targowisko Luboń

Papier suma
Tworzywa sztuczne (suma)
Metale Ŝelazne i nieŜelazne

35,6

70%

80%

3,1
4,7
3,1

90% 100%

Rys. 6.13. Potencjalne surowce wtórne we frakcji > 100 mm w poszczególnych
zabudowach, obiektach infrastruktury, trasy turystycznej i trasy na której rozwinięta
jest selektywna zbiórka w okresie badawczym maj – listopad 2009r.
Największa ilość odpadów stanowiących potencjalne źródło surowców wtórnych w odpadach
z poszczególnej, badanej zabudowy występuje przede wszystkim we frakcji powyŜej 100
mm: w przedziale 56,5% - 78,3%; natomiast we frakcji 10 -100 mm ich ilość kształtuje się w
granicach 29,9% - 38,3%. Dla obiektów infrastruktury zawartość materiałów surowcowych
kształtuje się w przedziale 59,5% (targowisko) - 87,5% (market). Zastanawiająca jest wysoka
ilość potencjalnych surowców wtórnych w odpadach z trasy badawczej na której rozwinięta
jest selektywna zbiórka (76,3%). We frakcji 10 – 100 mm ilość surowców wtórnych zmniejsza
się, najwięcej odpadów surowcowych występuje w badanej próbie dla obiektu infrastruktury
tj. 43,4% (market).
Biorąc pod uwagę ilości potencjalnych surowców wtórnych we frakcji 10 – 100 mm w
badanych zabudowach moŜna zauwaŜyć, Ŝe nie występują znaczne róŜnice pomiędzy nimi.
RóŜnice w ilościach występują natomiast w przypadku frakcji > 100 mm tj. najwięcej
potencjalnych surowców wtórnych – ponad 70% występuje w zabudowie wielorodzinnej
nowej i starej.
NaleŜy jednak zwrócić uwagę na fakt, Ŝe wśród wyszczególnionych potencjalnych surowców
wtórnych, część odpadów będzie posiadała niską jakość i nie będzie kwalifikowała się do
odzysku/recyklingu.
W odniesieniu do zawartości odpadów opakowaniowych ich ilość w % w kształtuje się na
następującym poziomie
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Zawartość % odpadów opakowaniowych w strumieniu

Środowisko

odpady zmieszane

> 100

10 - 100 mm

Zabudowa wiejska – gm. Kleszczewo

23,40

50,57

22,07

Zabudowa jednorodzinna opalana węglem, koksem – gm. Buk

24,40

49,40

23,63

Zabudowa wielorodzinna nowa - Swarzędz

31,10

52,77

22,90

Zabudowa wielorodzinna stara - Swarzędz

33,63

60,83

22,73

Zabudowa zwarta z włączoną infrastrukturą - Luboń
Zabudowa jednorodzinna opalana gazem, olejem lub z sieci
ciepłowniczej - Luboń

29,83

48,90

24,80

19,83

51,27

21,67

Targowisko Luboń

24,40

50,80

24,40

Market Luboń

48,00

78,60

27,80

Trasa turystyczna – Suchy Las

21,50

24,10

18,70

Trasa na której rozwinięta jest selektywna zbiórka – Pobiedziska

28,60

57,10

21,90

6.4.5.

Odpady ulegające biodegradacji we frakcji 10 – 100 mm
oraz frakcji powyŜej 100 mm

Do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się odpady ulegające biodegradacji, odpady
zielone, odpady papieru i tektury oraz drewna zarówno opakowaniowego, jak równieŜ
nieopakowaniowego.
Odpady ulegające biodegradacji we frakcji 10 - 100 mm
Trasa na której rozwinięta jest selektywna zbiórka – Pobiedziska

41,1

Trasa turystyczna – Suchy Las

17,0

34,6

40,2

Market Luboń

14,0

-

46,8
0,7

57,5

Zabudowa wielorodzinna stara - Swarzędz

11,6

0,5

55,6

Zabudowa wielorodzinna nowa - Swarzędz

40,3

Zabudowa jednorodzinna opalana węglem, koksem – gm. Buk

0%

10%

20%

30%

40%

60%

70%

11,7

3,6
2,1

7,3

1,7

8,2

2,0

4,2
50%

3,5

0,3 10,6
1,8

38,6

Zabudowa wiejska – gm. Kleszczewo

6,4 2,2

3,7

47,5

Zabudowa zwarta z włączoną infrastrukturą - Luboń

1,0

2,6 10,0 1,8

73,8

Zabudowa jednorodzinna opalana gazem,olejem lub z sieci ciepłowniczej - Luboń

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura nieopakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury
Drewno (opakowania i drewnopodobne)

3,80,6

55,9

Targowisko Luboń

2,0

7,9

80%

90%

100%

Rys. 6.14. Odpady ulegające biodegradacji we frakcji 10 - 100 mm w poszczególnych
zabudowach, obiektach infrastruktury, trasy turystycznej i trasy na której rozwinięta
jest selektywna zbiórka w okresie badawczym maj – listopad 2009r.
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Odpady ulegające biodegradacji we frakcji > 100 mm
4,7

Trasa na której rozwinięta jest selektywna zbiórka – Pobiedziska

12,9

16,2

Trasa turystyczna – Suchy Las 1,8

47,1
8,3

Market Luboń

0,2

7,2 1,3

8,4

Targowisko Luboń

30,6

26,2

Zabudowa jednorodzinna opalana gazem,olejem lub z sieci ciepłowniczej - Luboń

5,6

11,2

4,7

10,6

Zabudowa zwarta z włączoną infrastrukturą - Luboń

1,5

12,5

Zabudowa wielorodzinna stara - Swarzędz

0,4

8,5

Zabudowa wiejska – gm. Kleszczewo
0%

10%

7,7
7,9

11,1

16,2
0,6

11,4
2,3

2,5
20%

11,5

4,6

13,5

Zabudowa jednorodzinna opalana węglem, koksem – gm. Buk

7,0

18,5

16,5

Zabudowa wielorodzinna nowa - Swarzędz

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura nieopakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury
Drewno (opakowania i drewnopodobne)

5,3

30%

4,2

5,4

4,3

11,0
40%

50%

60%

5,7
70%

80%

90% 100%

Rys. 6.15. Odpady ulegające biodegradacji we frakcji > 100 mm w poszczególnych
zabudowach, obiektach infrastruktury, trasy turystycznej i trasy na której rozwinięta
jest selektywna zbiórka w okresie badawczym maj – listopad 2009r.
W odpadach ulegających biodegradacji z poszczególnych tras zabudowy we frakcji 10 – 100
mm dominują przede wszystkim odpady kuchenne (38,6% - 57,5%). Odpady zielone
najliczniej występują w odpadach z zabudowy jednorodzinnej. W odpadach papieru w
stosunku ok. 3,5:1 wstępują odpady papieru nieopakowaniowego (6,4% - 11,7%) i odpady
opakowaniowe papieru i tektury (1,7% - 3,6%). W próbie badawczej dla obiektu infrastruktury
(targowisko - market) występuje 73,8% - 55,9% odpadów kuchennych.
We frakcji powyŜej 100 mm frakcję dominująca stanowią odpady papieru opakowaniowego i
nieopakowaniwego (w sumie 9,7% - 27,3%). Odpady kuchenne stanowią od 8,5% - 16,5%,
za wyjątkiem odpadów z targowiska (26,2%).
Zarówno we frakcji 10 – 100 mm oraz powyŜej 100 mm nie występują znaczne róŜnice w
ilości odpadów zielonych (0,3% – 4,7%) oraz odpadów drewna, które występują śladowych
ilościach, za wyjątkiem odpadów z trasy turystycznej (47,1%), co jest podyktowane tym, Ŝe w
strumieniu odpadów znajdują się odpady z ogródków działkowych.

6.5. BADANIA
CHEMICZNE:
WŁAŚCIWOŚCI
PALIWOWE,
WŁAŚCIWOŚCI NAWOZOWE ORAZ ZAWARTOŚĆ METALI
CIĘśKICH W ODPADACH
6.5.1.

Właściwości paliwowe

Badania wskaźników charakteryzujących właściwości paliwowe odpadów z gospodarstw
domowych z róŜnych typów zabudowy dla powiatu poznańskiego zostały wykonane dla

SOCOTEC POLSKA Sp. z o.o.

66

”Przeprowadzenie badań składu i właściwości odpadów komunalnych
na terenie powiatu poznańskiego w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.”

poszczególnych okresów badawczych – sezonu wiosennego, letniego i jesienno-zimowego
w 2009r. i zamieszczone w tabeli poniŜej.
Tabela 6.8. Zbiorcze zestawienie wyników badań właściwości paliwowych odpadów
komunalnych z poszczególnych tras pomiarowych na terenie powiatu poznańskiego z
wiosennej serii badań (maj 2009r).

Wilgotność

2.
3.
4.

Popiół
Ciepło spalania (kJ/kg)
Zawartość wodoru
Wartość opałowa robocza
(kJ/kg)

5.

33,2

40,1

43,4

44,0

27,1

46,7

39,6

53,5
11 625
3,94

67,1
8703
2,72

37,2
16 517
5,52

36,2
15 537
5,22

47,3
12 578
4,04

70,6
6732
2,18

41,5
15 240
4,94

52,0
11 306
3,93

6052

4685

7793

6910

5548

3835

6582

5638

Selektywna zbiórka
odpadów "Pobiedziska"

32,7

Zabudowa zwarta z
włączoną
infrastrukturą Luboń
Zabudowa
jednorodzinna
opalana gazem,
olejem lub z sieci
ciepłowniczej Luboń
Targowisko - Luboń

Zabudowa
wielorodzinna stara Swarzędz

1.

Zabudowa
jednorodzinna
opalana węglem,
koksem –
gm. Buk

Wyszczególnienie

Zabudowa wiejska –
gm. Kleszczewo

L.p.

Wyniki badań [%]
Zabudowa
wielorodzinna nowa Swarzędz

Rodzaj badania

Tabela 6.9. Zbiorcze zestawienie wyników badań właściwości paliwowych odpadów
komunalnych z poszczególnych tras pomiarowych na terenie powiatu poznańskiego z
letniej serii badań (lipiec 2009r).

Wilgotność

2.
3.
4.

Popiół
Ciepło spalania (kJ/kg)
Zawartość wodoru
Wartość
opałowa
robocza (kJ/kg)

5.

Zabudowa zwarta z
włączoną infrastrukturą
- Luboń
Zabudowa
jednorodzinna opalana
gazem, olejem lub z
sieci ciepłowniczej Luboń

39,0

42,2

40,3

40,3

37,7

34,7

45,5

59,0
10 104
2,77

52,8
11 553
3,38

36,8
16 645
4,65

39,8
15 233
4,42

48,8
13 118
4,03

54,8
10 775
3,24

47,3
15240
3,81

55,4
11830
3,76

5 284

5 396

7 828

7 598

6 461

5 065

8409

4728

Turystyczna – Suchy
Las

35,3

Market - Luboń

Zabudowa
wielorodzinna stara Swarzędz

1.

Zabudowa
wielorodzinna nowa Swarzędz

Wyszczególnienie

Zabudowa wiejska –
gm. Kleszczewo

L.p.

Wyniki badań [%]
Zabudowa
jednorodzinna opalana
węglem, koksem –
gm. Buk

Rodzaj badania

Tabela 6.10. Zbiorcze zestawienie wyników badań właściwości paliwowych odpadów
komunalnych z poszczególnych tras pomiarowych na terenie powiatu poznańskiego z
jesiennej serii badań (październik /listopad 2009r).
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Zabudowa zwarta z
włączoną
infrastrukturą Luboń
Zabudowa
jednorodzinna
opalana gazem,
olejem lub z sieci
ciepłowniczej Luboń

Zabudowa
wielorodzinna stara Swarzędz

Zabudowa
wielorodzinna nowa Swarzędz

Wyszczególnienie

Zabudowa
jednorodzinna
opalana węglem,
koksem –
gm. Buk

L.p.

Wyniki badań [%]
Zabudowa wiejska –
gm. Kleszczewo

Rodzaj badania
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1.

Wilgotność

2.
3.
4.

Popiół
Ciepło spalania (kJ/kg)
Zawartość wodoru
Wartość opałowa robocza
(kJ/kg)

5.

32,6

39,1

42,7

43,4

37,2

31,8

-

-

53,2
11 412
3,00

59,2
10 637
3,24

32,2
16 446
5,13

27,6
16 436
4,89

48,9
12 413
3,80

61,2
9 240
2,36

-

-

6 193

4 972

7 285

6 931

6 418

4 983

-

-

Na poniŜszych rysunkach przedstawiono średnie % wartości wilgotności z okresu
badawczego dla poszczególnych tras badawczych.
Największą wilgotność wykazują odpady z zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy zwartej,
które zawierają w swoim składzie morfologicznym największą ilość odpadów ulegających
biodegradacji ok. 40%, podobnie jak odpady z targowiska – 46,7%.
Najmniejszą wilgotność wykazują odpady z zabudowy wiejskiej oraz jednorodzinnej ok.
32,2% oraz marketu – 34,7%, które w swoim składzie zawierają mniejszą ilość odpadów
ulegających biodegradacji tj. ok. 25%.
Wilgotność odpadów w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.

[%]
50,0

41,7

42,4

46,7

39,6

37,1

40,0

45,5

40,5

33,5

34,7

32,2

30,0

20,0

10,0

Zabudow a

Zabudow a

Zabudow a

Zabudow a

w iejska – gm. jednorodzinna w ielorodzinna w ielorodzinna
Kleszczew o

opalana

now a -

stara -

w ęglem,

Sw arzędz

Sw arzędz

koksem – gm.
Buk

Zabudow a

Zabudow a

Targow isko

zw arta z

jednorodzinna

Luboń

w łączoną

opalana

infrastrukturą - gazem, olejem
Luboń

lub z sieci

Market Luboń

Trasa

Trasa na której

tury sty czna – rozw inięta jest
Suchy Las

selekty w na
zbiórka –
Pobiedziska

ciepłow niczej Luboń

Rys. 6.16. Wilgotność odpadów w poszczególnych zabudowach, obiektach
infrastruktury, trasy turystycznej i trasy na której rozwinięta jest selektywna zbiórka w
okresie badawczym maj – listopad 2009r.

Największą wartość w zakresie ciepła spalania wykazują odpady z zabudowy wielorodzinnej
nowej (16 536 kJ/kg s.m), natomiast najmniejszą wartość mają odpady z zabudowy
jednorodzinnej opalanej gazem i olejem (9971 kJ/kg s.m).
Największą wartość opałową mają odpady z marketu (8409 kJ/kg) oraz odpady z zabudowy
wielorodzinnej nowej (7635 kJ/kg), a najmniejszą odpady pochodzące z zabudowy
jednorodzinnej opalanej węglem, koksem (5203 kJ/kg).
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Właściwości paliwowe odpadów w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
18 000

16 536

Ciepło spalania [kJ/kg s.m.]

15 735

16 000

15 240

14 000
12 000

15 240

Wartość opałowa robocza [kJ/kg]

12 703
11 047

11 830
11 306

10 629

9 971

10 000
7 635

8 000
6 000

8 409
7 146

6 582

6 142

5 843

5 638

5 356

5 203

4 728

4 000
2 000
Zabudowa

Zabudowa

Zabudowa

Zabudowa

Zabudowa zwarta

Zabudowa

wiejska – gm.
Kleszczewo

jednorodzinna
opalana węglem,

wielorodzinna
nowa -

wielorodzinna
stara - Swarzędz

z włączoną
infrastrukturą -

jednorodzinna
opalana gazem,

koksem – gm.
Buk

Swarzędz

Luboń

olejem lub z sieci
ciepłowniczej Luboń

Targowisko Luboń

Market Luboń

Trasa turystyczna

Trasa na której

– Suchy Las

rozwinięta jest
selektywna
zbiórka –
Pobiedziska

Rys. 6.17. Właściwości paliwowe odpadów w poszczególnych zabudowach, obiektach infrastruktury, trasy turystycznej i trasy na
której rozwinięta jest selektywna zbiórka w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.
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6.5.2.

Właściwości nawozowe oraz zawartość metali cięŜkich
w odpadach

Właściwości nawozowe odpadów charakteryzują następujące wskaźniki:
• zawartość ogólnej substancji organicznej
• zawartość węgla organicznego
• zawartość azotu
• zawartość fosforu
• zawartość potasu
• zawartość metali cięŜkich: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg.
Zestawienie wyników badań wskaźników charakteryzujących właściwości nawozowe
odpadów z gospodarstw domowych z róŜnych typów zabudowy oraz infrastruktury dla
powiatu poznańskiego zostały przedstawione w tabeli poniŜej.
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Tabela 6.11. Zbiorcze zestawienie wyników badań właściwości nawozowych odpadów
komunalnych z poszczególnych tras pomiarowych na terenie powiatu poznańskiego z
wiosennej serii badań (maj 2009r).

Substancje organiczne (%
s.m.)
Węgiel organiczny (% s.m.)
Fosfor (% P2O5 s.m.)
Azot ogólny (% s.m.)
Potas (% K2O s.m.)
Metale cięŜkie
Kadm (mg/kg s.m.)
Chrom ogólny (mg/kg s.m.)
Miedź (mg/kg s.m.)
Nikiel (mg/kg s.m.)
Ołów (mg/kg s.m.)
Cynk (mg/kg s.m.)
Rtęć (mg/kg s.m.)

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Selektywna zbiórka
odpadów "Pobiedziska"

Targowisko - Luboń

Zabudowa zwarta z
włączoną
infrastrukturą Luboń
Zabudowa
jednorodzinna
opalana gazem,
olejem lub z sieci
ciepłowniczej Luboń

Zabudowa
wielorodzinna stara Swarzędz

Wyszczególnienie

Zabudowa
jednorodzinna
opalana węglem,
koksem –
gm. Buk
Zabudowa
wielorodzinna nowa Swarzędz

L.p.

Wyniki badań [%]
Zabudowa wiejska –
gm. Kleszczewo

Rodzaj badania

40,2

28,9

61,4

60,7

52,2

25,4

53,2

46,7

25,7
0,52
2,57
0,31

20,7
0,6
0,64
0,53

31,6
0,98
1,25
0,46

30,7
0,6
1,34
0,68

30,0
0,52
1,42
0,43

17,0
0,37
0,65
0,41

26,3
0,23
0,91
0,69

24,8
0,41
1,52
0,58

0,3
130
113
119
20
198
0,03

1,0
285
114
574
85
2307
0,07

0,2
47
34
31
28
172
0,04

0,3
40
52
30
102
85
0,06

0,3
76
25
58
35
154
0,05

0,6
185
64
132
50
274
0,03

1,0
43
23
34
23
78
0,08

0,3
96
212
75
39
186
0,04

Tabela 6.12. Zbiorcze zestawienie wyników badań właściwości nawozowych odpadów
komunalnych z poszczególnych tras pomiarowych na terenie powiatu poznańskiego z
letniej serii badań (lipiec 2009r).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

47,6

44,4

43,3

38,7

37,0

42,6

22,5
0,75
0,66
0,56

24,1
0,33
0,77
0,46

27,3
0,96
1,07
0,49

23,9
0,38
0,67
0,38

26,0
0,35
0,69
0,32

20,6
0,39
0,98
0,42

17,4
0,11
0,47
0,17

26,6
0,21
1,40
0,59

2,5
422
422
300
39
528
0,08

0,6
269
557
185
23
569
0,05

<0,3
395
539
219
25
69
0,02

0,7
195
285
121
37
841
0,07

0,4
191
18
126
17
353
0,03

0,8
169
165
146
30
322
0,04

<0,3
121
10
77
23
32
0,02

<0,3
82
14
47
83
46
0,01

Turystyczna – Suchy
Las"

39,0

Market - Luboń

30,7

Zabudowa
jednorodzinna
opalana węglem,
koksem –
gm. Buk
Zabudowa
wielorodzinna nowa Swarzędz

Zabudowa
jednorodzinna
opalana gazem,
olejem lub z sieci
ciepłowniczej - Luboń

2.
3.
4.
5.

Substancje organiczne (%
s.m.)
Węgiel organiczny (% s.m.)
Fosfor (% P2O5 s.m.)
Azot ogólny (% s.m.)
Potas (% K2O s.m.)
Metale cięŜkie
Kadm (mg/kg s.m.)
Chrom ogólny (mg/kg s.m.)
Miedź (mg/kg s.m.)
Nikiel (mg/kg s.m.)
Ołów (mg/kg s.m.)
Cynk (mg/kg s.m.)
Rtęć (mg/kg s.m.)

Zabudowa zwarta z
włączoną
infrastrukturą - Luboń

1.

Wyszczególnienie

Zabudowa wiejska –
gm. Kleszczewo

L.p.

Wyniki badań [%]
Zabudowa
wielorodzinna stara Swarzędz

Rodzaj badania

Tabela 6.13. Zbiorcze zestawienie wyników badań właściwości nawozowych odpadów
komunalnych z poszczególnych tras pomiarowych na terenie powiatu poznańskiego z
jesiennej serii badań (październik /listopad 2009r).
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Substancje organiczne (%
s.m.)
Węgiel organiczny (% s.m.)
Fosfor (% P2O5 s.m.)
Azot ogólny (% s.m.)
Potas (% K2O s.m.)
Metale cięŜkie
Kadm (mg/kg s.m.)
Chrom ogólny (mg/kg s.m.)
Miedź (mg/kg s.m.)
Nikiel (mg/kg s.m.)
Ołów (mg/kg s.m.)
Cynk (mg/kg s.m.)
Rtęć (mg/kg s.m.)

-

-

Zabudowa zwarta z
włączoną
infrastrukturą Luboń
Zabudowa
jednorodzinna
opalana gazem,
olejem lub z sieci
ciepłowniczej Luboń

Zabudowa
wielorodzinna stara Swarzędz

Wyszczególnienie

Zabudowa
jednorodzinna
opalana węglem,
koksem –
gm. Buk
Zabudowa
wielorodzinna nowa Swarzędz

L.p.

Wyniki badań [%]
Zabudowa wiejska –
gm. Kleszczewo

Rodzaj badania

45,8

40,3

66,0

67,0

49,8

35,7

-

-

22,4
0,59
0,68
0,66

21,7
0,66
0,87
0,90

34,9
0,40
1,83
0,51

35,5
0,66
1,03
0,63

27,4
0,27
0,83
0,26

20,0
0,42
0,88
0,44

-

-

0,9
237
227
167
243
640
0,02

2,9
172
284
144
128
1515
0,19

<0,3
16
28
14
12
57
0,04

0,9
27
49
23
14
125
0,06

<0,3
44
9
35
31
788
0,04

0,4
329
37
445
20
162
0,02

-

-

Zawartość ogólnej substancji organicznej i węgla organicznego
Zawartość ogólnej substancji organicznej oraz węgla organicznego w odpadach z
gospodarstw domowych dla poszczególnych typów zabudowy powiatu poznańskiego z cyklu
badawczego maj ÷ listopad 2009r. obrazuje poniŜszy wykres.
Na podstawie analizy wyników moŜna stwierdzić Ŝe odpady te charakteryzują się róŜną
zawartością ogólnej substancji organicznej tj.:
• powyŜej 50% dla zabudowy wielorodzinnej nowej,
• 46-50% dla zabudowy wielorodzinnej starej oraz zabudowy zwartej z włączoną
infrastrukturą,
• 33-36% dla zabudowy wiejskiej oraz jednorodzinnej opalanej węglem, koksem oraz
gazem, olejem lub z sieci ciepłowniczej.
Zgodnie z wymaganiami prawa nawozy organiczne powinny zawierać co najmniej 30%
substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę, co zostało spełnione we wszystkich
badanych środowiskach.
Zawartość węgla organicznego podobnie jak zawartość ogólnej substancji organicznej we
wszystkich badanych środowiskach kształtuje się w przedziale 19,4% (zabudowa
jednorodzinna opalana gazem, olejem lub z sieci ciepłowniczej) - 28,7% (zabudowa
wielorodzinna nowa).
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Zawartość substancji organicznej oraz węgla organicznego w strumieniu odpadów w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
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infrastrukturą - gazem, olejem
Luboń
lub z sieci

Targowisko
Luboń

Market Luboń

Trasa
Trasa na której
turystyczna – rozwinięta jest
Suchy Las

selektywna
zbiórka –
Pobiedziska

ciepłowniczej Luboń

Rys. 6.18. Zawartość substancji organicznej i węgla organicznego w odpadach w poszczególnych zabudowach, obiektach
infrastruktury, trasy turystycznej i trasy na której \rozwinięta jest selektywna zbiórka w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.
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Zawartość fosforu, azotu i potasu w strumieniu odpadów w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
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Rys. 6.19. Zawartość NPK w odpadach w poszczególnych zabudowach, obiektach infrastruktury, trasy turystycznej i trasy na której
rozwinięta jest selektywna zbiórka w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.
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Zawartość NPK (Azotu, Fosforu, Potasu)
Zawartość procentową NPK dla odpadów z gospodarstw domowych z róŜnych typów
zabudowy z cyklu badawczego maj ÷ listopad 2009r. obrazuje poniŜszy wykres.
Nawozy organiczne powinny zawierać co najmniej 30% substancji organicznej w przeliczeniu
na suchą masę. W przypadku deklarowania w nich azotu lub fosforu, lub potasu albo ich
sumy, zawartość poszczególnych składników nie moŜe być mniejsza niŜ:
 0,3% (m/m) azotu całkowitego (N),
 0,2% (m/m) fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5),
 0,2% (m/m) potasu w przeliczeniu na tlenek potasu (K2O).
Z analizy wyników moŜna stwierdzić, ze odpady w badanych środowiskach spełniają
kryterium, co do zawartości azotu, fosforu i potasu za wyjątkiem marketu, gdzie zawartość
fosforu i potasu jest niŜsza niŜ 0,2%.
Stosunek C/N i C/P
W tabeli poniŜej przedstawiono stosunek ilościowy C/N i C/P. Materiał, w którym stosunek
ilościowy C/N wynosi 20-30:1 (wg Jędrczak 25-35:1) nadaje się do kompostowania. Przy
wyŜszych proporcjach C/N rozkład zostaje zahamowany, a przy mniejszych obserwuje się
straty azotu.
Tabela 6.14. Stosunek C/N i C/P w próbach w poszczególnych typach zabudowy.

1.
2.
3.

Stosunek C/P
sezon wiosenny
Stosunek C/P
sezon letni
Stosunek C/P
sezon jesienno – zimowy

10

32

25

23

21

26

34

31

25

36

38

21

33

25

19

35

33

23

49

34

32

51

58

46

30

73

28

63

74

53

38

33

87

54

101

48

jednorodzinna
opalana gazem,
olejem lub z sieci
ciepłowniczej Luboń

Zabudowa zwarta z
włączoną
infrastrukturą Luboń

3.

Zabudowa
wielorodzinna stara Swarzędz

2.

Stosunek C/N
sezon wiosenny
Stosunek C/N
sezon letni
Stosunek C/N
sezon jesienno – zimowy

Zabudowa
wielorodzinna nowa Swarzędz

1.

Wyszczególnienie

Zabudowa
jednorodzinna
opalana węglem,
koksem –
gm. Buk

L.p.

Wyniki badań [%]

Zabudowa wiejska –
gm. Kleszczewo

Rodzaj badania

Tabela 6.15. Stosunek C/N i C/P w próbach w obiektach infrastruktury, trasy
turystycznej i trasy na której rozwinięta jest selektywna zbiórka.
L.p.

Rodzaj badania

Wyniki badań [%]
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1.

Stosunek C/N

29

37

19

16

2.

Stosunek C/N

114

158

127

60

Z powyŜszych dwóch tabel wynika, Ŝe w wielu przypadkach stosunek C/N zawiera się
pomiędzy 20 - 30:1. (Jędrczak 25 – 35:1). Ewentualnie naleŜałoby go skorygować poprzez
dodatek substancji bogatych w potrzebne składniki. Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe w wielu
przypadkach stosunek C/P jest duŜo niŜszy niŜ 100, wobec czego naleŜałoby go skorygować
poprzez dodatek substancji bogatych w potrzebne składniki.
Zawartość metali cięŜkich
W tabeli poniŜej przedstawiono średnią zawartość metali cięŜkich w strumieni odpadów dla
badanych środowisk w okresie badawczym maj – listopad 2009r.
Tabela 6.16. Średnia zawartość metali
poszczególnych typach zabudowy.

cięŜkich

strumieniu

odpadów

Zabudowa
wielorodzinna nowa Swarzędz

Zabudowa
wielorodzinna stara Swarzędz

Zabudowa zwarta z
włączoną infrastrukturą
- Luboń

Kadm (mg/kg s.m.)

1,0

0,9

0,2

0,4

0,3

0,7

2.

Chrom ogólny (mg/kg s.m.)

227

280

163

92

114

180

3.

Nikiel (mg/kg s.m.)

179

444

94

60

81

137

4.

Ołów (mg/kg s.m.)

26

64

27

80

29

43

5.

Rtęć (mg/kg s.m.)

0,05

0,06

0,03

0,06

0,04

0,03

6.

Miedź (mg/kg s.m.)

216

262

202

130

23

98

7.

Cynk (mg/kg s.m.)

308

1 728

138

337

220

290

Wyszczególnienie

Zabudowa
jednorodzinna opalana
gazem, olejem lub z
sieci ciepłowniczej Luboń

Zabudowa
jednorodzinna opalana
węglem, koksem –
gm. Buk

1.

L.p.

w

Wyniki badań

Zabudowa wiejska –
gm. Kleszczewo

Rodzaj badania

w

Tabela 6.17. Średnia zawartość metali cięŜkich w strumieniu odpadów z infrastruktury,
trasy turystycznej i trasy na której rozwinięta jest selektywna zbiórka.
L.p.

Rodzaj badania

Wyniki badań [%]
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1.

Kadm (mg/kg s.m.)

1

0,3

0,3

0,3

2.

Chrom ogólny (mg/kg s.m.)

43

121

82

96

3.

Nikiel (mg/kg s.m.)

34

77

47

75

4.

Ołów (mg/kg s.m.)

23

23

83

39

5.

Rtęć (mg/kg s.m.)

0,08

0,02

0,01

0,04

6.

Miedź (mg/kg s.m.)

23

10

14

212

7.

Cynk (mg/kg s.m.)

78

32

46

186

Wyszczególnienie

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia dopuszczalne zawartości metali cięŜkimi w nawozach
organicznych i organiczno-mineralnych wspomagających uprawę roślin nie mogą
przekroczyć:
• chromu (Cr) – 100 mgCr/kg s.m.
• kadmu (Cd) – 5 mgCd/kg s.m.
• niklu (Ni) – 60 mgNi/kg s.m.
• ołowiu (Pb) – 140 mgPb/kg s.m.
• rtęci (Hg) – 2 mgHg/kg s.m.
na kg suchej masy nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin.
Na podstawie analizy wyników moŜna stwierdzić, Ŝe odpady w części badanych środowisk
nie spełniają kryterium, co do zawartości metali cięŜkich ze względu na przekroczone
wartości dopuszczalne dla niklu i chromu.
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7. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ W UJĘCIU
SUMARYCZNYM DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO
WRAZ Z OCENĄ MOśLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCANIA
ODPADÓW
Odpady komunalne to heterogenna mieszanina wielu materiałów o zróŜnicowanych
właściwościach, występujących w róŜnych proporcjach i zmieniających się w zaleŜności od
bardzo wielu czynników. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, a takŜe ich skład i
właściwości są ściśle związane z warunkami Ŝycia społeczeństwa oraz rozwojem
gospodarczym.
W celu przeprowadzenia badań składu morfologicznego oraz własności technologicznych
odpadów komunalnych dla powiatu poznańskiego wzięto pod uwagę 6 głównych tras
pomiarowych oraz trasy dodatkowe tj. infrastruktura, trasa turystyczna, trasa na której
rozwinięta jest selektywna zbiórka odpadów:
Na
podstawie
przeprowadzonych
analiz
w/w
charakterystycznych
środowisk
przeprowadzono analizę odpadów komunalnych w ujęciu dla całego powiatu. Obliczając
wskaźniki oraz inne parametry załoŜono następującą strukturę emisji odpadów wynikającą z
uśrednienia i zaokrąglenia danych o strukturze zabudowy (opierając się na danych
otrzymanych w ankietach oraz innych dostępnych dokumentach):
• zabudowa wiejska – gm. Kleszczewo – 32,4%
• zabudowa jednorodzinna, opalana węglem, koksem – gm. Buk – 17,9%
• zabudowa wielorodzinna nowa – m. Swarzędz – 10,3%
• zabudowa wielorodzinna stara – m. Swarzędz – 12,7%
• zabudowa zwarta z duŜym nasyceniem infrastruktury handlowo-usługowej – Luboń –
8,5%
• zabudowa jednorodzinna, opalana gazem, olejem lub z sieci ciepłowniczej – Luboń –
18,2%.
W tabeli poniŜej przedstawiono wyniki wskaźników nagromadzenia, objętości oraz gęstości
odpadów w ujęciu rocznym.
Tabela 7.1. Wskaźniki nagromadzenia: wagowy i objętościowy oraz gęstość w
strumieniu odpadów w poszczególnych typach zabudowy.
Typ zabudowy

Współczynnik

OWN (m3/M/rok)
gęstość (kg/m3/rok)
WWN (kg/M/rok)

Zabudowa
wiejska

Zabudowa
Zabudowa
jednorodzinna
Zabudowa
jednorodzinna Zabudowa
Zabudowa
opalana
zwarta z
opalana
wielorodzinna wielorodzinna
gazem,
włączoną
węglem,
nowa
stara
olejem lub z
infrastrukturą
koksem
sieci
ciepłowniczej

Powiat
poznański

0,39

0,54

2,42

2,04

3,07

1,00

1,17

114,37

161,82

281,05

212,92

301,73

260,37

195,04

291,5

298,5

115,3

103,0

99,0

259,0

228,4

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe w powiecie poznańskim:
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1. średni objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych
z gospodarstw domowych wynosi 1,17 m3/M/rok.
2. średni
wagowy
wskaźnik
nagromadzenia
odpadów
komunalnych
z gospodarstw domowych wynosi 228,4 kg/M/rok.
3. średnia gęstość odpadów komunalnych z gospodarstw domowych wynosi 123,3
kg/m3.
Pomiędzy poszczególnymi typami zabudowy występują róŜnice zarówno pod względem
masy jak i objętości wytwarzanych odpadów. RóŜnice te zaleŜne są od m.in. od standardu
Ŝycia mieszkańców oraz od nasycenia terenu w towarzyszące obiekty infrastrukturalne o
znaczeniu lokalnym oraz ogólnomiejskim.
Statystyczny mieszkaniec powiatu poznańskiego wytwarza 1,17 m3 odpadów rocznie o
wadze 228,4 kg i cięŜarze objętościowym 123,3 kg/m3.
Gęstość odpadów komunalnych określa wymagania stawiane pojazdom transportującym
odpady. Spadek gęstości odpadów powoduje (ze względów ekonomicznych) konieczność
ich zagęszczania.
W wyznaczonych wskaźnikach zostały ujęte odpady z gospodarstw domowych razem z
odpadami zbieranymi z obiektów niemieszkalnych tj. punktów usługowych, sklepów itp. (vide:
opis tras Załącznik nr 5). Poza tymi odpadami na terenie gmin generowany jest równieŜ
strumień odpadów w obiektach tzw. większej infrastruktury (markety, banki, słuŜba zdrowia,
cmentarze, obiekty administracji publicznej). Na podstawie danych GUS oraz
przeprowadzonych analiz przyjęto, Ŝe na średnio na statystycznego mieszkańca powiatu
poznańskiego przypada ok. 45 kg odpadów komunalnych wytwarzanych rocznie w obiektach
infrastruktury.

Skład frakcyjny odpadów strumienia odpadów komunalnych
Badania składu frakcyjnego odpadów komunalnych z gospodarstw domowych dla powiatu
poznańskiego przeprowadzono z wydzieleniem frakcji <10 mm, 10-100 mm i powyŜej 100
mm.
Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe najliczniej występuje frakcja 10 - 100 mm – 60,2%.
Najmniejszy udział % wykazuje frakcja poniŜej 10 mm, stanowiąca około 14,8% odpadów.
Obserwowany skład wskazuje na ilość składników mineralnych w odpadach komunalnych
oraz wzrost frakcji z udziałem największej ilości odpadów ulegających biodegradacji
Dla wybranych obiektów z infrastruktury moŜna zauwaŜyć, Ŝe w porównaniu z
analizowanymi trasami ilość frakcji powyŜej 100 mm jest wyŜsza o ok. 40%, natomiast
zauwaŜalny jest spadek ilości frakcji 10-100 mm o ok. 70%. RóŜnica dla frakcji 10 – 100 mm
wynosi ok. 10%.
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Skład frakcyjny odpadów komunlanych w powiecie poznańskim

[%]

w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
70,0
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Frakcja < 10 mm

Frakcja 10 - 100 mm

Frakcja > 100 mm

Rys. 7.2. Skład frakcyjny strumienia odpadów komunalnych w powiecie poznańskim –
odpady z gospodarstw domowych i infrastruktury w sezonie badawczym maj –
listopad 2009r.
Rodzaje odpadów w strumieniu odpadów komunalnych
Na wykresie poniŜej przedstawiono skład morfologiczny odpadów komunalnych z
gospodarstw domowych dla powiatu poznańskiego, jak równieŜ ich udział we frakcji 10 – 100
mm oraz frakcji powyŜej 100 mm. Dla frakcji 0-10 mm brak jest składu morfologicznego ze
względu to, Ŝe jest ona zbyt drobna.
Analizując skład procentowy strumienia odpadów z gospodarstw domowych, stwierdzono, Ŝe
największą grupę odpadów stanowią odpady kuchenne ulegające biodegradacji (31,0%),
następnie frakcja 0-10 mm (14,8%), czyli głównie frakcja popiołowa wynikająca z ogrzewania
gospodarstw domowych. Tak jak było to wspomniane w rozdziałach wcześniejszych bardzo
często w zabudowie jednorodzinnej występuje podwójny sposób ogrzewania tj. paliwami
stałymi oraz gazem lub olejem. Opakowania z tworzyw sztucznych stanowią ok. 11,0%.
Papier i tektura nieopakowaniowe stanowią 8,7%, opakowania ze szkła 7,6%, a odpady z
utrzymania higieny 5,0%. Pozostałe rodzaje odpadów stanowią poniŜej 5%.
Analizując skład procentowy strumienia odpadów z infrastruktury (badane środowiska:
market, targowisko) stwierdzono, Ŝe największą grupę odpadów stanowią odpady kuchenne
ulegające biodegradacji (39,6%), następnie odpady opakowaniowe tj. opakowania z tworzyw
sztucznych (14,1%), ze szkła (12,7%), z papieru i tektury (11,0%) oraz papier i tektura
nieopakowaniowe (10,3%). Frakcja 0-10 mm stanowi 4,3%, a pozostałe rodzaje odpadów
stanowią w strumieniu mniej niŜ 2,0%. Wysoka ilość odpadów ulegających biodegradacji
wynika z tego, Ŝe w obu badanych środowiskach sprzedawane są artykuły Ŝywnościowe, w
tym warzywa i owoce. Ponadto analizując skład morfologiczny odpadów moŜna równieŜ
mówić o selektywnym zbieraniu odpadów nadających się do odzysku /recyklingu, wobec
czego w strumieniu zmieszanych odpadów ilość frakcji ulegającej biodegradacji jest wyŜsza.
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Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

frakcja > 100 mm (gospodarstwa

Odpady zielone

domowe)

Papier i tektura nieopakowaniowe
Opakowania z papieru i tektury

frakcja > 100 mm (infrastruktura)

Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tekstylia
Szkło nieopakowaniowe

frakcja 10 - 100 mm (gospodarstwa
domowe)

Opakowania ze szkła
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium

frakcja 10 - 100 mm (infrastruktura)

Metale
Odpady mineralne powyŜej 10 mm
Drewno i materiały drewnopodobne
Opakowania z drewna
Odpady zmieszane (gospodarstwa
domowe)

Odpady z budowy i remontów
Frakcja 0÷10 mm
Odpady z utrzymania higieny

Odpady zmieszane (infrastruktura)

Odpady wielkogabarytowe
Odpady niebezpieczne
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rys. 7.3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i infrastruktury oraz we frakcjach 10 – 100 mm i >
100 mm w powiecie poznańskim w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.
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Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
W trakcie badań morfologii odpadów, przeprowadzono takŜe badania rodzaju odpadów
niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych. Dla powiatu poznańskiego
w strumieniu odpadów z gospodarstw domowych stanowią one 0,9% całego strumienia.
Najwięcej występuję opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone (0,39%).
Tabela 7.2. Średnia zawartość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów z
gospodarstw domowych z powiatu poznańskiego.
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych z gospodarstw domowych
Nazwa odpadu

% odpadów

Kod odpadu

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo
toksyczne i toksyczne

15 01 10

0,39 %

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 01 11

0,19 %

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 37

0,14 %

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 31

0,01 %

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice zawierające substancje
niebezpieczne

20 01 21

0,00 %

20 01 27

0,01 %

20 01 33

0,03 %

-

0,08 %

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
Inne odpady niebezpieczne
RAZEM

0,9 %

Tabela 7.3. Średnia zawartość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów z
infrastruktury z powiatu poznańskiego.
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych z infrastruktury
Nazwa odpadu
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo
toksyczne i toksyczne

% odpadów

Kod odpadu

15 01 10

0,09 %

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 37

0,03 %

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 21

0,03 %

-

0,07 %

Inne odpady niebezpieczne
RAZEM

0,2%
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7.2. OCENA JAKOŚCI ODPADÓW SUROWCOWYCH ZAWARTYCH
W STRUMIENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH

7.2.1.

Ocena jakości
komunalnych

Ocena jakości odpadów surowcowych zawartych w
strumieniu odpadów komunalnych
odpadów

surowcowych

zawartych

w

strumieniu

odpadów

Do odpadów tzw. surowcowych zalicza się odpady opakowaniowe i nieopakowaniowe tj.:
• papier i tektura,
• tworzywa sztuczne,
• szkło,
• metale Ŝelazne i metale nieŜelazne,
• odpady wielomateriałowe.
Wyniki badań pokazują wysoki potencjał surowcowy odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych oraz infrastruktury w powiecie poznańskim, w szczególności dotyczy to
zawartości tych odpadów we frakcji >100 mm - 65,8% (gospodarstwa domowe) i 79,1%
(infrastruktura). We frakcji 10 - 100 mm ich ilość wynosi 33,7% (gospodarstwa domowe) i
52,2% (infrastruktura). Średnia ilość potencjalnych surowców wtórnych w strumieniu
odpadów z gospodarstw domowych i infrastruktury jest bardzo zbliŜona i wynosi ok. 37,0%.
W sumie w strumieniu odpadów surowcowych odpady opakowaniowe stanowią:
a) ok. 26% w odpadach z gospodarstw domowych:
• 22% we frakcji 10 – 100 mm,
• 50% we frakcji > 100 mm,
b) ok. 23% w odpadach z gospodarstw domowych:
• 41% we frakcji 10 – 100 mm,
• 70% we frakcji > 100 mm.
JednakŜe w strumieniu potencjalnych surowców wtórnych nie wszystkie odpady będą
nadawały się do recyklingu ze względu na ich niską jakość. Szacuje się, Ŝe odpady szkła w
ok. 90% stanowią potencjalne źródło surowców wtórnych, odpady papieru i tektury ok. 50 –
60%, metali 70 – 80%, natomiast tworzywa sztuczne – 25-35%.
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Potencjalne surowce wtórne we frakcji > 100 mm
w strumieniu odpadów z gospodarstw domowych [%]
Papier i tektura nieopakowaniowe
2,0 0,4 0,4
Opakowania z papieru i tektury

12,0
9,7

Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
0,1
Opakowania z tworzyw sztucznych
7,2

Szkło nieopakowaniowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z blachy stalowej

4,5
Opakowania z aluminium
3,4

26,3

Metale

Rys. 7.4. Potencjalne surowce wtórne we frakcji > 100 mm w strumieniu odpadów
komunalnych z gospodarstw domowych w powiecie poznańskim w sezonie
badawczym maj – listopad 2009r.
Potencjalne surowce wtórne we frakcji > 100 mm
w strumieniu odpadów z infrastruktury [%]
Papier i tektura nieopakowaniowe
0,91 0
0,03

7,98

Opakowania z papieru i tektury

15,61
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych

0

Szkło nieopakowaniowe
24,87
Opakowania ze szkła
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium
27

1,84

Metale

0,86

Rys. 7.5. Potencjalne surowce wtórne we frakcji > 100 mm w strumieniu odpadów
komunalnych z infrastruktury w powiecie poznańskim w sezonie badawczym maj –
listopad 2009r.
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Potencjalne surowce wtórne we frakcji 10 - 100 mm
w strumieniu odpadów z gospodarstw domowych [%]
1,0

0,8

Papier i tektura nieopakowaniowe

0,6

Opakowania z papieru i tektury
8,8

Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe

8,5
Opakowania z tworzyw sztucznych
Szkło nieopakowaniowe
2,0

Opakowania ze szkła
Opakowania z blachy stalowej

1,3

1,9

Opakowania z aluminium
Metale

1,3
7,5

Rys. 7.6. Potencjalne surowce wtórne we frakcji 10 – 100 mm w strumieniu odpadów
komunalnych z gospodarstw domowych w powiecie poznańskim w sezonie
badawczym maj – listopad 2009r.

Potencjalne surowce wtórne we frakcji 10 - 100 mm
w strumieniu odpadów z infrastruktury [%]
Papier i tektura nieopakowaniowe

0 1,38 0,03

Opakowania z papieru i tektury

10,28

Opakowania wielomateriałowe

12,66

Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
Szkło nieopakowaniowe
0,06

Opakowania ze szkła
11,01

Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium

14,08

Metale
0,94

1,79

Rys. 7.7. Potencjalne surowce wtórne we frakcji 10 – 100 mm w strumieniu odpadów
komunalnych z infrastruktury w powiecie poznańskim w sezonie badawczym maj –
listopad 2009r.
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Potencjalne surowce wtórne
w strumieniu odpadów komunalnych z gospodarstw domowych [%]
Papier i tektura nieopakowaniowe
1,1 0,6 0,4

Opakowania z papieru i tektury
8,7
Opakowania wielomateriałowe

7,6
Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
Szkło nieopakowaniowe
0,8

3,1

Opakowania ze szkła
Opakowania z blachy stalowej

2,3
1,7

11,0

Opakowania z aluminium
Metale

Rys. 7.8. Potencjalne surowce wtórne w strumieniu odpadów komunalnych z
gospodarstw domowych w powiecie poznańskim w sezonie badawczym maj – listopad
2009r.

Potencjalne surowce wtórne
w strumieniu odpadów komunalnych z infrastruktury [%]
Papier i tektura nieopakowaniowe
0,07 1,82

0,1
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe
12,8

11,44

Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
Opakowania z tworzyw sztucznych
Szkło nieopakowaniowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z blachy stalowej

1,24

0,09
1,99
6,14

Opakowania z aluminium
Metale

1,14

Rys. 7.9. Potencjalne surowce wtórne w strumieniu odpadów komunalnych z
infrastruktury w powiecie poznańskim w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.
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Odpady surowcowe, potencjalne surowce wtórne będą charakteryzowały się wysoką
jakością jeŜeli będą zbierane selektywnie.
Zapisy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy z
dnia 19 listopada 2008r. wskazują, Ŝe państwa członkowskie powinny podejmować
niezbędne środki, aby zapewnić poddawanie odpadów procesom odzysku. W celu ułatwienia
lub usprawnienia odzysku odpady powinny być zbierane oddzielnie, jeŜeli jest to wykonalne
z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego i środowiskowego oraz nie powinny być
mieszane z innymi odpadami lub innymi materiałami o odmiennych właściwościach.
Selektywne zbieranie odpadów ma obowiązywać przynajmniej w odniesieniu do: papieru,
metalu, plastiku i szkła. Dyrektywa zakłada promowanie wysokiej jakości recyklingu i
podjęcie niezbędnych środków słuŜących realizacji celów w tym, przygotowanie do
ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak
papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych i w miarę moŜliwości innego
pochodzenia, pod warunkiem, Ŝe te strumienie odpadów są podobne do odpadów z
gospodarstw domowych, zostanie zwiększone wagowo do minimum 50% do 2020 roku”.
Odpady te mogą być kierowane do sortowni odpadów surowcowych pochodzących z
selektywnego zbierania, w których wydzielone odpady o poŜądanej jakości, które mogą być
skierowane do recyklingu stanowią ok. 70-75%.
7.2.2.

Ocena jakości odpadów ulegających biodegradacji
zawartych w strumieniu odpadów komunalnych

Do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się odpady tj.:
• odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
• odpady zielone,
• papier i tektura nieopakowaniowe,
• opakowania z papieru i tektury,
• drewno i opakowania drewniane.
Wyniki badań pokazują, Ŝe ilość odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów
komunalnych z gospodarstw domowych w powiecie poznańskim kształtuje się na poziomie
ok. 50%. We frakcji >100 mm jej udział stanowi 32,4%, natomiast we frakcji 10 -100 mm –
60,1%. W strumieniu odpadów z infrastruktury ilość ta wynosi 62,1%, w tym we frakcji > 100
mm znajduje się 48,3%, a we frakcji 10 – 100 mm – 76,2%.
Odpady ulegające biodegradacji (głównie kuchenne i ogrodowe) oraz zielone mogą być
poddane recyklingowi organicznemu.
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Odpady ulegające biodegradacji we frakcji > 100 mm
w strumieniu odpadów z gospodarstw domowych [%]
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

7,2
10,5

Odpady zielone

Papier i tektura nieopakowaniowe

Opakowania z papieru i tektury

Drewno i materiały drewnopodobne, w
tym opakowania

2,7
12,0

Rys. 7.10. Odpady ulegające biodegradacji we frakcji > 100 mm w strumieniu odpadów
komunalnych z gospodarstw domowych w powiecie poznańskim w sezonie
badawczym maj – listopad 2009r.
Odpady ulegające biodegradacji we frakcji > 100 mm
w strumieniu odpadów z infrastruktury [%]
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

13,7

Odpady zielone
Papier i tektura nieopakowaniowe
24,9

Opakowania z papieru i tektury
1,8
Drewno i materiały drewnopodobne

8,0

Rys. 7.11. Odpady ulegające biodegradacji we frakcji > 100 mm w strumieniu odpadów
komunalnych z infrastruktury w powiecie poznańskim w sezonie badawczym maj –
listopad 2009r.
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Odpady ulegające biodegradacji we frakcji 10 - 100 mm
w strumieniu odpadów z gospodarstw domowych [%]
2,0 0,1
8,8

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady zielone

2,2
Papier i tektura nieopakowaniowe

Opakowania z papieru i tektury

Drewno i materiały drewnopodobne, w
tym opakowania
47,0

Rys. 7.12. Odpady ulegające biodegradacji we frakcji 10 - 100 mm w strumieniu
odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w powiecie poznańskim w sezonie
badawczym maj – listopad 2009r.
Odpady ulegające biodegradacji we frakcji 10 - 100 mm
w strumieniu odpadów z infrastruktury [%]
1,2
0,1
12,8

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady zielone

0,8
Papier i tektura nieopakowaniowe

Opakowania z papieru i tektury

Drewno i materiały drewnopodobne
61,3

Rys. 7.13. Odpady ulegające biodegradacji we frakcji 10 - 100 mm w strumieniu
odpadów komunalnych z infrastruktury w powiecie poznańskim w sezonie badawczym
maj – listopad 2009r.
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Odpady ulegające biodegradacji
w strumieniu odpadów z gospodarstw domowych [%]
3,1

-

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
8,7

Odpady zielone

Papier i tektura nieopakowaniowe

2,0

Opakowania z papieru i tektury

31,0

Drewno i materiały drewnopodobne, w
tym opakowania

Rys. 7.14. Odpady ulegające biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych z
gospodarstw domowych w powiecie poznańskim w sezonie badawczym maj – listopad
2009r.

Odpady ulegające biodegradacji
w strumieniu odpadów z infrastruktury [%]
0,1

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

11,0

Odpady zielone

Papier i tektura nieopakowaniowe
10,3

Opakowania z papieru i tektury
39,6
1,2

Drewno i materiały drewnopodobne

Rys. 7.15. Odpady ulegające biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych z
infrastruktury w powiecie poznańskim w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.
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Ocena jakościowa odpadów w aspekcie moŜliwości ich
odzysku
i
unieszkodliwiania
właściwości
technologiczne odpadów komunalnych

7.2.3.

Właściwości paliwowe
Jednym z parametrów badanych odpadów komunalnych było określenie ich właściwości
paliwowych. Przeprowadzone badania laboratoryjne pozwoliły na określenie wilgotności,
wartości opałowej oraz ciepła spalania, które zostały przedstawione na rysunkach poniŜej.
Wilgotność odpadów komunlanych z gospodarstw domowych oraz infrastruktury
oraz poszczególnych frakcji w sezonie badawczym m aj - listopad 2009r.
50,0

46,8

45,0
40,0

42,1
38,3

36,4
32,3

35,0
30,0

25,4

27,7

27,6

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
odpady zmieszane

> 100 mm

Wilgotność (odpady z infrastruktury)

10 - 100 mm

< 10 mm

Wilgotność (odpady z gospodarstw domowych)

Rys. 7.16. Wilgotność odpadów komunalnych oraz poszczególnych frakcji - odpady z
gospodarstw domowych i infrastruktury w powiecie poznańskim w sezonie
badawczym maj – listopad 2009r.
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Właściwości paliwowe odpadów odpadów komunlanych oraz poszczególnych frakcjach
w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
18 000

15 198

16 000

Ciepło spalania [kJ/kg s.m.]
Wartość opałowa robocza [kJ/kg]

14 000

12 121
12 000
9 516

10 000

8 866

8 000

6 673
6 052

6 000

4 579
3 638

4 000
2 000
odpady zmieszane

> 100 mm

10 - 100 mm

< 10 mm

Rys. 7.17. Właściwości paliwowe odpadów komunalnych oraz poszczególnych frakcji
z gospodarstw domowych w powiecie poznańskim w sezonie badawczym maj –
listopad 2009r.
Właściwości paliwowe odpadów odpadów komunlanych z infrastruktury oraz w
poszczególnych frakcjach w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
20 000

18 738
18 000
16 000

Ciepło spalania [kJ/kg s.m.]
15 240
Wartość opałowa robocza [kJ/kg]

13 686
14 000
12 112
12 000
10 000
7 861
8 000

5 920
5 444

6 000
4 000

2 101
2 000
odpady zmieszane

> 100 mm

10 - 100 mm

< 10 mm

Rys. 7.18. Właściwości paliwowe odpadów komunalnych oraz poszczególnych frakcji
z infrastruktury w powiecie poznańskim w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.
Analizując otrzymane wyniki moŜna stwierdzić, Ŝe w odpadach z terenu powiatu
poznańskiego:
1. Wilgotność odpadów z gospodarstw domowych kształtuje się na poziomie 36,3%
oraz 38,3% dla odpadów z infrastruktury.

SOCOTEC POLSKA Sp. z o.o.

93

”Przeprowadzenie badań składu i właściwości odpadów komunalnych
na terenie powiatu poznańskiego w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.”

2. Wartość opałowa – średnia wartość opałowa dla odpadów komunalnych z
gospodarstw domowych wynosi 6052 kJ/kg, czego najwyŜszą wartość opałową
charakteryzuje się frakcja powyŜej 100 mm tj. 9516 kJ/kg, najniŜszą frakcja poniŜej
100 mm tj. 3638. Średnia wartość opałowa dla odpadów z infrastruktury jest wyŜsza i
wynosi 7861 kJ/kg i tak jak dla odpadów z gospodarstw domowych frakcja powyŜej
100 mm charakteryzuje się najwyŜszą wartością opałową – 18 738 kJ/kg.
3. Ciepło spalania - średnia wartość ciepła spalania dla odpadów komunalnych z
gospodarstw domowych wynosi 12 121 kJ/kg s.m. (najwyŜsze ciepło spalania
posiada frakcja powyŜej 100 mm tj. 15 198 kJ/kg s.m., najniŜszą frakcja poniŜej 100
mm tj. 6673). Średnia wartość ciepła spalania dla odpadów z infrastruktury wynosi
15 240 kJ/kg s.m. (najwyŜsze ciepło spalania posiada frakcja powyŜej 100 mm tj.
18 738 kJ/kg s.m., najniŜszą frakcja poniŜej 100 mm tj. 5920).
4. Zawartość popiołu dla odpadów z gospodarstw domowych powiatu poznańskiego
wynosi 50,7% (najniŜsza jest dla frakcji powyŜej 100 mm (38,4%), najwyŜsza dla
frakcji poniŜej 10 mm (69,5%)). Natomiast dla odpadów z infrastruktury 45,6% %
(najniŜsza jest dla frakcji powyŜej 100 mm (32,0%), najwyŜsza dla frakcji poniŜej 10
mm (74,8%)).
Zakładając określony współczynnik pewności eksploatacyjnej konwencjonalnej instalacji
termicznego przekształcania odpadów komunalnych - wynikający z duŜych wahań składu
morfologicznego i zawartości wilgoci w odpadach wyznaczono doświadczalnie, Ŝe wartość
opałowa odpadów komunalnych spełniających w stanie roboczym warunek autotermicznego
spalania powinna zawierać się w granicach 5800 ÷ 6000 kJ/kg. Stąd teŜ w kontekście
dyrektywy 1999/31/WE określającej m.in. warunki bezpiecznego dla środowiska
deponowania przetworzonych form odpadów, wyznaczona granica energetycznej
uŜyteczności odpadów - wartość opałową określa się na poziomie 6000 kJ/kg1, co w
przypadku strumienia zmieszanych odpadów z gospodarstw domowych jest spełnione.
Wartość opałowa jest znacznie wyŜsza dla wydzielonej frakcji powyŜej 100 mm, co jest
uzasadnione ze względu na duŜą zawartość odpadów opakowaniowych, szczególnie
tworzyw sztucznych.

Właściwości nawozowe i zawartość metali cięŜkich
W trakcie badań odpadów komunalnych przeprowadzono badania właściwości nawozowych
odpadów, które stanowią kryterium w zakresie zastosowania odpadów do procesu
biologicznego przekształcania.
Zawartość substancji organicznej, węgla organicznego oraz NPK zostały przedstawione na
rysunkach poniŜej.

1

Wandrasz J.W., Wróblewicz T., 1996: Wartość opałowa odpadów przeznaczonych do utylizacji termicznej, w
funkcji rozwiązań systemowych zintegrowanej gospodarki stałymi odpadami komunalnymi. Gospodarka Paliwami
i Energią , 1996, nr 11.
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Zawartość substancji organicznej oraz węgla organicznego w strumieniu odpadów komunlanych
oraz w poszczególnych frakcjach w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
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Węgiel organiczny (% s.m.)
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25,1
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15,6

10,0
odpady zmieszane

> 100 mm
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Rys. 7.19. Zawartość substancji organicznej i węgla organicznego w strumieniu
odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w powiecie poznańskim w sezonie
badawczym maj – listopad 2009r.
Zawartość substancji organicznej oraz węgla organicznego w strumieniu odpadów komunlanych
z infrastruktury oraz w poszczególnych frakcjach w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
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Rys. 7.20. Zawartość substancji organicznej i węgla organicznego w strumieniu
odpadów komunalnych z infrastruktury w powiecie poznańskim w sezonie badawczym
maj – listopad 2009r.
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Zawartość fosforu, azotu i potasu w strumieniu odpadów komunalnych oraz w poszczególnych frakcjach
w sezonie badawczym maj - listopad 2009r.
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Rys. 7.21. Zawartość NPK w strumieniu odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych w powiecie poznańskim w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.
Zawartość fosforu, azotu i potasu w strumieniu odpadów komunalnych z infrastruktury oraz w
poszczególnych frakcjach
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Rys. 7.22. Zawartość NPK w strumieniu odpadów komunalnych z infrastruktury w
powiecie poznańskim w sezonie badawczym maj – listopad 2009r.
Analizując otrzymane wyniki moŜna stwierdzić, Ŝe w odpadach z terenu powiatu
poznańskiego:
5. Zawartość ogólnej substancji organicznej
- dla odpadów z gospodarstw
domowych kształtuje się na poziomie 46,6% oraz 51,9 % dla infrastruktury.
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6. Zawartość węgla organicznego - dla odpadów z gospodarstw domowych kształtuje
się na poziomie 25,1% (odpady z gospodarstw domowych) oraz 26,9% dla
infrastruktury.
7. Stosunek C/N i C/P
L.p.
1.

2.

Badane
środowisko

Wyszczególnienie

Odpady z
gospodarsstw
domowych

Odpady z
infrastruktury

Wyniki badań
odpady
zmieszane

> 100 mm

10 - 100 mm

< 10 mm

C/N

23

28

22

20

C/P

46

138

32

29

C/N

45

35

22

10

C/P

179

487

122

60

8. Zawartość NPK - dla odpadów z gospodarstw domowych zawartość N=1,08% s.m.,
K= 0,51% s.m., P= 0,55% s.m. P2O5, dla odpadów z infrastruktury: N=0,60% s.m., K=
0,33% s.m., P= 0,15% s.m. P2O5.
9. Zawartość metali cięŜkich kształtuje się następująco:
Wyszczególnienie
L.p.

Badane
środowisko

Wyniki badań

Metal cięŜki / Dopuszczalna
zawartość metalu w nawozach
organicznych i organicznomineralnych

odpady
zmieszane

> 100 mm

10 - 100 mm

< 10 mm

≤5

0,94

0,53

1,59

2,40

1.

Kadm (mg/kg s.m.)

2.

Chrom ogólny (mg/kg
s.m.)

≤ 100

206

99

324

331

Nikiel (mg/kg s.m.)

≤ 60

184

63

287

307

Ołów (mg/kg s.m.)

≤ 140

64

22

77

198

5.

Rtęć (mg/kg s.m.)

≤2

0,05

0,03

0,12

0,14

6.

Miedź (mg/kg s.m.)

-

194

251

272

233

7.

Cynk (mg/kg s.m.)

-

547

214

874

1 168

1.

Kadm (mg/kg s.m.)

≤5

0,51

0,54

0,51

0,36

2.

Chrom ogólny (mg/kg
s.m.)

≤ 100

98

74

95

378

Nikiel (mg/kg s.m.)

≤ 60

64

36

54

465

Ołów (mg/kg s.m.)

≤ 140

23

26

21

47

5.

Rtęć (mg/kg s.m.)

≤2

0,04

0,03

0,04

0,05

6.

Miedź (mg/kg s.m.)

-

14

21

9

24

7.

Cynk (mg/kg s.m.)

-

46

55

34

103

3.
4.

Odpady z
gospodarstw
domowych

3.
4.

Odpady z
infrastruktury
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o

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o nawozach i nawoŜeniu wg

Wg „Wytycznych dotyczących wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji
mechaniczno - biologicznego przekształcania odpadów” wg dr inŜ. R. Szpadta i dr hab. inŜ.
A. Jędrczaka „podstawowe parametry jakościowe odpadów do przekształcania biologicznego
kształtują się następująco:
• Zawartość substancji organicznej:
o min. 60% s.m. w procesach kompostowania oraz fermentacji metanowej, jeśli
głównym celem procesu jest wytworzenie nawozów organicznych,
zawierających substancję organiczną w ilości ponad 30% s.m.,
o min. 40% s.m., gdy celem przetwarzania biologicznego jest wytworzenie
środków wspomagających uprawę roślin lub biologiczne unieszkodliwianie
odpadów,
• Zawartości składników biogennych – NPK - jako zalecane przyjmuje się wartości C/N
ok. 25-35 oraz C/P ok. 100, w przypadku odpadów do wytworzenia nawozów
organicznych, minimalne zawartości:
o azotu w przetwarzanej mieszaninie nie powinny być mniejsze od 0,3% s.m.
o fosforu nie powinny być mniejsze od 0,2% s.m. jako P2O5
o potasu nie mniejsze niŜ 0,2% s.m. jako K2O (gwarancja zachowania w
nawozie minimalnej zawartości K2O – 0,2% s.m.),
• Zawartości metali cięŜkich – naleŜy uwzględnić 1,5 - 2 krotne zatęŜanie metali w
produkcie w stosunku do ich zawartości w mieszaninie przetwarzanych odpadów.”
Zawartości metali cięŜkich, mg/kg s.m.
Maksymalne zalecane
Dopuszczalne
Metal
Jednostka
w odpadach przed biologicznym
w nawozie organicznym lub środku
przetwarzaniem
wspomagającym uprawę roślin*
Nikiel, Ni
mg/kg s.m.
≤ 40
≤ 60
Chrom, Cr
mg/kg s.m.
≤ 65
≤ 100
Cynk, Zn
mg/kg s.m.
Miedź, Cu
mg/kg s.m.
Ołów, Pb
mg/kg s.m.
≤ 90
≤ 140
Kadm, Cd
mg/kg s.m.
≤3
≤5
Rtęć
mg/kg s.m.
≤1
≤2
o Wartości podane w tabeli naleŜy określić indywidualnie dla kaŜdej instalacji, kierując się stopniem rozkładu substancji
organicznej i zawartościami metali w poszczególnych rodzajach przetwarzanych odpadów.
o zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o nawozach i nawoŜeniu wg

Źródło: wg Szpadt, Jędraczak „Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i
mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów”

•

Wilgotność – uwodnienie odpadów musi zostać doprowadzone do
optymalnego dla stosowanej technologii przetwarzania (45-60% dla
tlenowych (maks. 70%, gdy w procesie kompostowania przetwarzane są
stabilnej strukturze) oraz powyŜej 60% dla procesów fermentacji suchej
85% dla fermentacji mokrej).

poziomu
procesów
odpady o
i powyŜej

Podsumowując, stwierdza się, Ŝe średnia zawartość ogólnej substancji organicznej (≤50%)
oraz węgla organicznego (≤30%) w odpadach zmieszanych nie jest wysoka, ale mieści się w
wymaganym przedziale wymaganych parametrów 40-60%. Jedynie dla frakcji > 100 mm
zawartość substancji organicznej wynosi 66,4% dla odpadów z infrastruktury oraz 58,2% dla
odpadów z gospodarstw domowych.
Spełniona jest zawartość NPK dla odpadów z gospodarstw domowych, natomiast dla
odpadów z infrastruktury zawartośc fosforu jest niŜsza od 0,2% s.m. jako P2O5. Stosunek
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C/N=23 oraz C/P=46 w odpadach z gospodarstw domowych jest niski, natomiast dla
odpadów z infrastruktury wynosi on odpowiednio C/N=45 oraz C/P=179, co świadczy o
przekroczeniu wymaganych parametrów. Jednak przede wszystkim występują przekroczenia
wartości dopuszczalnych dla zawartości metali cięŜkich – chromu i niklu, co dyskwalifikuje
ewentualne wykorzystanie kompostu jako nawozu organicznego.

7.2.4.

Ocena
moŜliwości
przetwarzania
odpadów
w
instalacjach do mechanicznego oraz mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów

Wydzielanie odpadów surowcowych w procesie mechanicznego przetwarzania strumienia
zmieszanych odpadów komunalnych (mechaniczno-ręcznego) będzie prowadziło do
wydzielenia niewielkiej ilości (do około 10%) czystych frakcji odpadów surowcowych o
wysokiej jakości.
Mechaniczne sortowanie odpadów prowadzone jest w:
• Instalacjach do sortowania odpadów, których celem jest wyłącznie wydzielenie
określonych materiałów poprzez mechaniczne i ręczne sortowanie zmieszanych
odpadów komunalnych,
• Instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w których z
odpadów wydziela się surowce materiałowe, frakcję energetyczną, frakcję ulegającą
biodegradacji przeznaczoną do stabilizacji tlenowej lub beztlenowej oraz balast
kierowany na składowisko.
Unijne i krajowe wymagania prawne mają znaczący wpływ na działania podejmowane w
ramach wyboru sposobu odzysku i/lub unieszkodliwiania wydzielonych w procesie
mechanicznego (mechaniczno-ręcznego) sortowania odpadów.
Wejście w Ŝycie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy,
eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz.U.
39 z 2009r., poz. 320) wprowadziło zmianę w moŜliwościach stosowania odpadów do
wykonania warstwy izolacyjnej.
Do jej wykonania nie stosuje się odpadów tego samego rodzaju co rodzaj odpadów
składowanych na danym składowisku odpadów.
Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza się wyłącznie:
• 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
• 17 01 02 – gruz ceglany,
• 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposaŜenia,
• 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposaŜenia inne niŜ wymienione w 17 01 06,
• 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ wymienione w 17 05 03,
• 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie
pod warunkiem spełnienia określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur
dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. z
2005r. Nr 186, poz. 1553, ze zm.).
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Dopuszczono takŜe zastosowanie innych rodzajów odpadów, jeŜeli na podstawie badań
stwierdzono, Ŝe spełniają kryteria przewidziane do odpadów obojętnych określonych w w/w
rozporządzenia, z których najwaŜniejsze w analizowanym przypadku stanowi: ogólny węgiel
organiczny (TOC) – 3% suchej masy.
Do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska moŜna wykorzystać
m.in. odpady o kodzie 19 12 09 – minerały (np. piasek i kamienie), natomiast do
wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) m.in. odpady 19 05 03 – kompost
nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania). Do rekultywacji stosuje
się odpady wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. w
sprawie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49,
poz.356).
Zatem zasadniczym parametrem eliminującym frakcje drobne i średnie wydzielone z
odpadów do uŜycia na warstwy izolacyjne jest właśnie zawartość węgla organicznego,
przekraczająca znacznie dopuszczalne 3%.
We wszystkich frakcjach granulometrycznych odpadów z terenu powiatu poznańskiego, a w
szczególności we frakcjach znacznie przekroczone są dopuszczalne zawartości węgla
organicznego (3%).
W tej sytuacji nie będzie moŜliwości wykorzystania drobnych frakcji jako tzw. warstwy
izolacyjnej i traktowanie tego jako procesu odzysku.
Frakcja ta będzie musiała być poddana termicznemu lub biologicznemu przekształceniu.
W przypadku stabilizacji biologicznej frakcji ulegającej biodegradacji wydzielonej ze
strumienia zmieszanych odpadów komunalnych w procesie mechanicznym powstaną
odpady, część odpadów tzw. stabilizat lub kompost nie spełniający wymagań do jego
wykorzystania poza instalacjami, moŜe być wykorzystany np. do tworzenia biologicznej
pokrywy rekultywacyjnej na zamkniętych składowiskach.
Materiały uzyskane w wyniku biologicznej stabilizacji frakcji drobnej i średniej odpadów nie
będą w większości przypadków spełniać wymagań dla nawozów organicznych, a mogą być
ewentualnie wykorzystane jako środki poprawiające właściwości gleby. Decydujące dla tej
klasyfikacji mogą być zbyt niskie zawartości substancji organicznych i nawozowych w tych
materiałach z przetwarzania odpadów.
7.2.5.

Ocena moŜliwości
komunalnych

termicznego

przekształcania

odpadów

Autotermiczne spalanie odpadów jest moŜliwe wówczas, gdy ich wartość opałowa robocza
przekracza poziom 5800 kJ/kg. Wyniki badań pokazują, Ŝe warunek ten spełnia frakcja
powyŜej 100 mm, jak równieŜ cała masa odpadów zmieszanych.
Zatem nie byłoby konieczne wstępne sortowanie odpadów zmieszanych.
Jeśli jednak wymagane byłyby odpady o wyŜszej wartości opałowej byłoby wskazane
wydzielenie frakcji powyŜej 100 mm, ew. powyŜej 80 mm.
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7.2.6.

Ocena
moŜliwości
składowanie

unieszkodliwiania

odpadów

poprzez

Bezpośrednie składowanie nieprzetworzonych odpadów komunalnych jest jeszcze moŜliwe
do końca 2012 roku.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z września 2005 w sprawie kryteriów
oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisk danego typu –
Dziennik Ustaw z 2005 r. nr 186, poz. 1553, oraz z roku 2007 nr 121, poz. 832, od 1 stycznia
2013 roku będą obowiązywały następujące kryteria dopuszczenia do składowania odpadów
o kodach:
• 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe,
• 19 08 12 – szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niŜ
wymienione w 19 08 11,
• 19 08 14 - szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niŜ
wymienione w 19 08 13,
• 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niŜ wymienione w 19 12 11,
oraz odpadów z grupy 20:
1. ogólny węgiel organiczny (TOC) maks. 5% suchej masy
2. strata praŜenia (LOI) maks. 8% suchej masy
3. ciepło spalania maks. 6 MJ/kg suchej masy.
Te przepisy mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarki odpadami na terenie
powiatu poznańskiego.
WyŜej wymienione kryteria spowodują,
nieprzetworzonych odpadów komunalnych.

Ŝe

nastąpi

całkowity

zakaz

składowania

7.3. BILANS ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA
TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO
Odpady komunalne zmieszane z gospodarstw domowych
Liczba mieszkańców, podmiotów gospodarczych i publicznych
wytwarzanych odpadów komunalnych na danym terenie.

determinuje

ilość

W oparciu o wskaźniki nagromadzenia wagowego odpadów komunalnych oraz biorąc pod
uwagę liczbę mieszkańców w poszczególnych typach zabudowy oszacowano, Ŝe ilość
odpadów komunalnych z gospodarstw domowych z terenu powiatu poznańskiego kształtuje
się na poziomie 60 691 Mg, w tym:
• zabudowa wiejska – 11 567 Mg
• zabudowa jednorodzinna, opalana węglem, koksem – 9030 Mg
• zabudowa wielorodzinna nowa – 8979 Mg
• zabudowa wielorodzinna stara – 8419 Mg
• zabudowa zwarta z duŜym nasyceniem infrastruktury handlowo-usługowej – 7983 Mg
• zabudowa jednorodzinna, opalana gazem, olejem lub z sieci ciepłowniczej – 14 713
Mg.
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Odpady z infrastruktury
W oparciu o charakterystykę typowych obiektów infrastruktury na terenie powiatu
poznańskiego oraz o przyjęte wskaźniki szacuje się, Ŝe na terenie powiatu poznańskiego
Ilość odpadów pochodzących z infrastruktury wynosi 14 013 Mg.
Odpady zbierane selektywnie
W 2008r. na terenie powiatu poznańskiego selektywna zbiórka prowadzona była na terenie
wszystkich gmin powiatu.
Tabela 7.4. Odpady zebrane selektywnie z terenu powiatu poznańskiego w 2008r.
Gmina

odpady selektywnie zebrane z
uwzględnieniem odpadów gruzu
Mg/rok

Luboń

kg/M/rok

odpady selektywnie zebrane bez odpadów
gruzu
Mg/rok

kg/M/rok

1 916,2

67,2

1 262,3

44,3

Puszczykowo

509,8

53,7

509,8

53,7

Buk

236,1

19,5

236,1

19,5

Czerwonak

172,4

6,9

172,4

6,9

Dopiewo

432,8

26,9

432,8

26,9

Kleszczewo

141,9

24,3

141,9

24,3

Komorniki

484,3

28,6

484,3

28,6

Kostrzyn

398,0

24,7

356,7

22,1

Kórnik

406,0

20,9

406,0

20,9

Mosina

716,1

27,4

716,1

27,4

Murowana Goślina

686,8

42,5

517,1

32,0

1 518,3

88,2

351,2

20,4

Rokietnica

357,8

32,7

357,8

32,7

Stęszew

383,5

26,8

383,5

26,8

Suchy Las

1 114,9

77,6

697,6

48,6

Swarzędz

3 726,4

88,2

849,5

20,1

914,0

44,9

496,7

24,4

Pobiedziska

Tarnowo Podgórne

Powiat poznański
14 115,3
Źródło: Ankiety gmin powiatu poznańskiego

8 371,7

Na wykresie poniŜej zostały podane ilości i rodzaje odpadów zbieranych selektywnie.
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[Mg/rok]

Odpady zebrane selektywnie w 2008 roku

6 000,0
5 326,3
5 000,0

4 000,0
3 485,7
3 000,0
2 335,8
2 000,0
1 376,7
736,6

gruz i odpady z
remontów

szkło

papier

złom elektryczny i

tworzywa sztuczne

odpady
niebezpieczne

-

267,1
odpady
wielkogabarytowe

144,9

odpady bio

48,4

elektroniczny

29,0
metale

1 000,0

Rys. 7.23. Odpady zebrane w selektywnie w 2008r.
Surowce wtórne
W systemie selektywnego zbieranie zebrano łącznie 7494,2 Mg surowców wtórnych,
w tym:
• papier – 2335,8 Mg
• tworzywa sztuczne – 1376,7 Mg
• szkło – 3485,7 Mg
• metale – 29,0 Mg
Odpady zielone
Odpady z pielęgnacji terenów zielonych są to odpady pochodzące głównie z
pielęgnacji zieleni miejskiej. W ich skład wchodzi głównie materiał roślinny, np.
zeschłe kwiaty, trawa, liście z drzew oraz gałęzie i inne części roślin, które wymagają
okresowo wycięcia i usunięcia.
W sumie na terenie powiatu zebrano 5 209,6 Mg odpadów zielonych z terenów
parków, zieleni miejskiej.
Odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe definiowane są jako odpady, które ze względu na swoje
wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na odpady, uŜywanych w
rejonie zbierania, i dlatego wymagają odrębnego wywozu lub dostarczane przez
wytwórców bezpośrednio do zakładów ich przerobu.
W systemie selektywnego zbierania zebrano 736,6 Mg odpadów wielkogabarytowych
oraz 144,9 Mg odpadów zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych
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Na terenie powiatu zebrano łącznie 48,4 Mg odpadów niebezpiecznych, które zostały
wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
Odpady z remontów
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz drogowych
stanowią w klasyfikacji oddzielną grupę oznaczoną kodem 17. Ten rodzaj odpadów
związany jest z występującymi w miastach, wsiach remontami i przebudową
mieszkań.
Najwięcej odpadów selektywnie zebranych znajduje się w grupie odpadów z
remontów – 5326,3 Mg.
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