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Szanowny Panie Ministrze,

Poznań, dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie gospodarowania odpadami stałymi (popioły) 
pochodzącymi z procesów spalania w urządzeniach stosowanych w gospodarstwach 
domowych służących do wytwarzania ciepła na cele bytowe,

Selektywne zbieranie popiołów z grupy odpadów komunalnych, pochodzących ze spalania 
paliw stałych tj: drewna oraz paliw kopalnych i formowanych dopuszczonych do obrotu handlowego, 
spalanych w urządzeniach domowych (służących do wytwarzania ciepła na cele bytowe) przynosi 
znaczące korzyści:

1. Odpad ten, dzięki selektywnemu zbieraniu, nie trafi w miejsca przypadkowe do tego nie 
przeznaczone(np. drogi, nieużytki, okolice cieków wodnych itp.).

2. Jeśli popiół nie trafia do zmieszanych odpadów komunalnych, nie powoduje ich 
zanieczyszczenia. Zmieszane odpady komunalne zanieczyszczone dodatkowo popiołem tracą 
możliwość wysortowania znacznej części frakcji przeznaczonych do recyklingu.

3. Popioły znajdujące się w zmieszanych odpadach komunalnych powodują zwiększone zużycie 
elementów instalacji przetwarzania odpadów zmieszanych.

4. Popioły wydzielone jako frakcja drobna w części mechanicznej instalacji MBP trafiają do 
części biologicznej obciążając ją mechanicznie i powodując podwyższone zużycie instalacji 
oraz dodatkowe zapotrzebowanie energii.

5. Zapylenie hali sortowni i kabin sortowniczych powodowane przetwarzaniem odpadów 
z zawartością popiołów wpływa negatywnie na warunki pracy i stan zdrowia pracowników 
sortowni.

6. Wykorzystanie popiołów do wykonywania warstw izolacyjnych (przesypowych/okrywowych) 
lub ewentualnie ich składowanie nieselektywne na składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne wywołuje korzystne procesy zagęszczenia masy składowanych 
odpadów czyniąc pojemność składowiska bardziej wykorzystaną i stabilizując bryłę 
składowiska zapobiegając jej nadmiernemu osiadaniu w fazie poeksploatacyjnej. Przyczynia 
się to do lepszego wykorzystania pojemności składowiska.

Masa tego typu odpadów w strumieniu odpadów zbieranych selektywnie wynosi od 10% nawet do 
40% (np. region Żywca) całego strumienia wytwarzanych odpadów.

Nasze wnioski -  propozycje zmian legislacyjnych:
Obecny stan prawny i ekonomiczny gospodarowania tym odpadem powoduje, że samorządy gminne 
unikają działań związanych z selektywną zbiórką popiołów. Należałoby stworzyć korzystne 
organizacyjnie, prawnie i ekonomicznie warunki do zbierania, odbierania i zagospodarowania tej 
frakcji odpadów komunalnych poprzez wprowadzenie niżej proponowanych zmian i wdrożenie nowych 
regulacji:



I. Wprowadzenie do aktów wykonawczych do ustawy o odpadach oznaczenia jednoznacznie, 
selektywnie zbieranych żużli i popiołów paleniskowych ze źródeł komunalnych, pod kodem 20 01 99 
ex.

II. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. 
U. z 2013r. poz. 523), w zakresie brzmienia załącznika 1 -  dodania odpadu o kodzie 20 01 99 ex -  

żużle i popioły paleniskowe do listy rodzajów odpadów, z których można wykonywać warstwy 
izolacyjne lub wprowadzenie tego odpadu do treści załącznika 2 ww. rozporządzania, co umożliwiłoby 
również wykorzystanie tego odpadu do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony 
składowiska, a także porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp 
i powierzchni korony, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska lub do 
wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) analogicznie jak odpady o kodzie 10 01 01.

III. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza 
instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796) -  w zakresie uzupełnienia załącznika ww. 
rozporządzenia o przedmiotowy kod (20 01 99 ex) w pozycjach mówiących aktualnie o popiołach 
o kodzie 10 01 01. W efekcie odpady popiołów z palenisk domowych jak i energetyki zawodowej, będą 
mogły być w ten sam sposób zagospodarowywane.

IV. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015r. w sprawie dopuszczenia odpadów do 
składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277) w załączniku nr 1 (wykaz odpadów 
obojętnych, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez potrzeby 
przeprowadzenia badań, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1 lit. h ustawy) wpisać pozycję 20 01 99 
ex odpady stałe powstałe ze spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych lub w zakresie 
wymagań załącznika 4 poprzez wykluczenie kodu ex 20 01 99 jw. lub podwyższenie kryterium TOC do 
10% suchej masy.

V. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16.01.2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które 
mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 110) -  w zakresie uzupełnienia załącznika o ww. kod odpadów, przez co 
zaistnieje możliwość jego wspólnego z innymi odpadami składowania -  bezpiecznego dla środowiska 
unieszkodliwienia.

VI. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 723) -  dodać przy kwotach wiersza Ip. 1045 
załącznika tabelarycznego kolejny indeks górny (9) oraz odpowiednie objaśnienie w postaci np: 
w przypadku odpadów z grupy komunalnej o kodzie ex 20 01 99 -  żużle i popioły paleniskowe - 
stawka opłaty jest taka sama jak dla odpadu o kodzie 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły 
z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04). Przedmiotowa zmiana pozwala na 
zniwelowanie nieuzasadnionej różnicy w stawek opłat dla podobnych odpadów. Brak bowiem 
uzasadnienia dla faktu, iż popiół z palenisk domowych w 2018r. będą miały stawkę za umieszczenie 
na składowisku w wysokości 170 zł/Mg a popioły z zakładów energetycznych z grupy 10 katalogu 
odpadów 19,64 zł/Mg. W następnych latach rozbieżność ta jeszcze się zwiększy, gdyż w 2020 dla 
odpadu ex 20 01 99 będzie to 270 zł a stawka dla odpadów z grupy 10 wzrośnie tylko o wskaźnik 
inflacji.

Zmiany zaproponowane w punkcie II-III oraz częściowo IV byłby bardziej wskazane z uwagi na 
hierarchię postępowania z odpadami, poprzez umożliwienie skierowania popiołów do odzysku, który 
ma pełne uzasadnienie technologiczne, techniczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Pozostały zakres zmian umożliwi natomiast stworzenie dogodnych warunków dla bezpiecznego dla 
środowiska unieszkodliwienia tych odpadów.

Popioły pochodzące ze spalania paliw w paleniskach gospodarstw domowych ze względu na 
znaczne zróżnicowanie ich właściwości fizykochemicznych może być poddawany odzyskowi



metodą R5 jako składnik warstwy izolacyjnej na składowisku. Nie nadają się natomiast do 
odzysku materiałowego, jako materiał lub komponent mogący być użytym do produkcji np. 
wyrobów budowlanych. Podnoszenie opłaty za korzystanie ze środowiska w celu ograniczenia 
unieszkodliwiania ich poprzez składowanie nie przyniesie pożądanych efektów pomimo 
drastycznego jej wzrostu perspektywie 2017-2020. Brak zmian systemowych w tym zakresie 
spowoduje wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców lub alternatywnie może 
stymulować działania o charakterze patologicznym w celu unikania opłat. Ograniczenie 
kosztów zagospodarowania popiołów zbieranych selektywnie w celu poddania ich odzyskowi
na instalacjach będzie impulsem ekonomicznym do ich selektywnego zbierania, co jest istotne
z punktu widzenia hierarchii postępowania z odpadami oraz idą GOZ.

Komentarz dot. wymogów badań dla popiołów z gospodarstw domowych określonych w zał. 
Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. (zakres badań oraz kryteria 
dopuszczenia odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do 
składowania na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne):

Popioły z gospodarstw domowych zawsze spełniają wymagania określone w poz. 2 i 3 załącznika 
(strata przy prażeniu, ciepło spalania), natomiast zdarzają się przekroczenia zawartości ogólnego 
węgla organicznego (TOC). Obniżenie tego parametru do poziomu wskazanego w zał. (5% suchej 
masy) może nastąpić jedynie poprzez zastosowanie metod chemicznych lub termicznych obróbki 
popiołu. Zastosowanie tych metod do redukcji poziomu ogólnego węgla organicznego (TOC) 
przyniosłyby więcej szkody środowisku i negatywnych efektów ekonomicznych niż złożenie tego 
odpadu na składowisku z przekroczeniem parametru poziomu ogólnego węgla organicznego (TOC).

Ustawa Prawo ochrony Środowiska wielokrotnie odwołuje się do aspektów ekonomicznych działań 
związanych z ochroną środowiska. W szczególności należy zwrócić uwagę na ekonomiczną 
i ekologiczną racjonalność odzysku odpadów

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszych argumentów w pracach nad rozwiązaniem 
tego problemu.
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