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PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM w związku z problemami 
z zagospodarowaniem paliwa alternatywnego i frakcji nadsitowej 

Podmioty wnoszące petycję: 
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Szanowny Pan Minister Środowiska, Pan Henryk Kowalczyk, 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870) 

składamy niniejszą  petycję  i zwracamy się  z uprzejmą  prośbą  o podjęcie pilnych i skutecznych 



działań  zmierzających do umożliwienia zagospodarowania frakcji palnej wytworzonej 

w procesie przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z publikacją  GUS „Ochrona Środowiska 2017" z dnia 30.11.2017r. w 2016 

roku w Polsce powstało blisko 140 milionów Mg odpadów, z czego 8 % -11 654 000 Mg 

stanowiły odpady komunalne (w tym 8 712 000 Mg -zmieszane odpady komunalne). 

W wyniku przetworzenia odpadów w instalacjach regionalnych MBP uzyskuje się  

znaczne ilości (ok. 50%) frakcji nadsitowych, z których może zostać  wytworzone 

standaryzowane paliwo alternatywne (RDF). Jeśli do tego dodamy pozostałości po 

przetwarzaniu odpadów w instalacjach sortowniczych (ok. 60%) to otrzymujemy ok. 7 mln 

Mg kalorycznych odpadów. Ponadto należy uwzględnić  część  odpadów pochodzących z usług 

i rzemiosła, co rocznie winno dać  łącznie ok. 9 mln Mg frakcji palnej wytworzonej 

z wszystkich zbieranych odpadów w gminach. Dotychczas praktycznie jedynym odbiorcą  

paliw alternatywnych w kraju był  i jest przemysł  cementowy, którego zdolności przerobowe 

można szacować  na poziomie 1,2-1,5 mln Mg odpadów/rok (ale o wysokich wymaganiach 

parametrowych), a więc pozostaje ok. 7,5 mln Mg frakcji palnej, która powinna być  poddana 

odzyskowi energetycznemu. Funkcjonujące, będące w realizacji i planowane spalarnie 

odpadów będą  mogły unieszkodliwić  ok. 2-3 mln Mg odpadów. Spalarnie odpadów winny 

być  dedykowane do spalania frakcji niskokalorycznej w przedziale od 6 do 13 MJ/Icg. 

Pozostała masa odpadów palnych ok. 4,5 mln Mg o wartości opałowej powyżej 13 MJ/kg 

powinna być  poddana odzyskowi energetycznemu w postaci paliw RDF w lokalnych 

elektrociepłowniach do tego przystosowanych oraz w energetyce przemysłowej po jej 

odpowiedniej modernizacji. Zagospodarowanie całego strumienia frakcji palnej jest 

niewykonalne z uwagi na brak zakładów termicznego przetwarzania odpadów, a blokada 

nowych inwestycji poprzez zapisy w wojewódzkich planach inwestycyjnych doprowadzi do 

blokady całego sytemu gospodarowania odpadami. Niestety zwiastunem tego jest zmora 

ostatnich pożarów zgromadzonych odpadów, częściowo sprowokowana przez grupy 

przestępcze, częściowo w wyniku nagromadzonej nadmiernej ilości odpadów, których 

planowane wykorzystanie energetyczne stało się  iluzją. 

W Polsce realizacja proekologicznych założeń  dotyczących zagospodarowania 

odpadów komunalnych napotyka wiele trudności. Zagospodarowanie frakcji nadsitowej 

powstałej po przetwarzaniu odpadów komunalnych stanowi jedno z najbardziej aktualnych 

wyzwań. Duży problem stanowi również  przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych. 

W wyniku tego procesu wytworzone zostają  przede wszystkim odpady metali żelaznych, 

metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, tekstyliów oraz mieszanina odpadów 



palnych o dużej zawartości chloru. Odpady wielkogabarytowe przetwarzane są  

w celu wydzielenia z nich frakcji wysokokalorycznej ale ponieważ  wymagania stawiane 

przez większość  istniejących polskich instalacji energetycznych są  trudne do spełnienia, 

zainteresowanie paliwem alternatywnym wytworzonym z tych odpadów jest stosunkowo 

niewielkie. Możliwość  ewentualnego składowania odpadów frakcji nadsitowej również  jest 

ograniczana i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. 

w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277) 

można składować  odpady o wartości opałowej poniżej 6 Mi/kg. Jak zatem rozwiązać  problem 

zagospodarowania frakcji kalorycznej, gdy brakuje mocy przerobowych? 

Obecnie rynek krajowy nie jest przygotowany do wykorzystania tej frakcji, tymczasem 

jest to potencjalne źródło cennej energii dla różnych odbiorców, w tym dla lokalnych 

elektrociepłowni z instalacjami przystosowanymi do jej termicznego wykorzystania. W wielu 

krajach taki system funkcjonuje i przynosi konkretne korzyści dla społeczności lokalnych, 

samorządów oraz przedsiębiorstw odpowiedzialnych za racjonalną  gospodarkę  odpadami. 

W związku z tym, że występujemy na rynku jako przedsiębiorcy gospodarujący 

odpadami, mamy kilkunastoletnie doświadczenie w tej branży, widzimy poważne problemy 

z zapewnieniem przez odpowiedzialne organy administracji budowy efektywnego 

ekonomicznie i ekologicznie systemu gospodarowania odpadami, dlatego też  wskazujemy na 

konieczność  pilnego podjęcia skutecznych działań. 

Istnieją  przesłanki i deklaracje, że energetyka gotowa jest podjąć  stojące wyzwanie. 

Warunkiem koniecznym jest tutaj stworzenie jasnych i stabilnych reguł  legislacyjnych 

i fiskalnych gwarantujących opłacalność  tego typu działań  w dłuższej perspektywie czasowej. 

Równolegle, niezmiernie ważnym zagadnieniem jest przygotowanie mentalne społeczeństwa 

do odzysku energii z odpadów jako działania wysoce proekologicznego i pozbawionego 

istotnego ryzyka środowiskowego. 

Uwzględniając obecne uwarunkowania krajowej gospodarki odpadami konieczne jest 

pilne przygotowanie efektywnych i stabilnych rozwiązań, które pozwolą  na rozwój rynku oraz 

prawidłowe gospodarowanie odpadami, jak również  uczynią  gospodarkę  odpadami bardziej 

atrakcyjną  dla potencjalnych inwestorów. Obecnie zarówno jakość, jak i tempo 

przygotowywania odpowiednich rozwiązań  legislacyjnych są  daleko nieprzystające do 

sytuacji i potrzeb. Dużo zastrzeżeń  budzi skuteczność  wdrażania uchwalonych rozwiązań  

prawnych, jak również  nadzór i kontrola odpowiedzialnych organów administracji 

państwowej Obecnie budowa nowoczesnego i efektywnego systemu zagraża uczciwym 



przedsiębiorcom i nie pozwala na planowanie nowych inwestycji w gospodarce odpadami, jak 

również  istotnie uszczupla wpływy do budżetu z tego tytułu. 

Przedsiębiorcy oczekują  stabilnej i czytelnej polityki rządu RP, która może istotnie 

przyczynić  się  do realizacji celów w zakresie zagospodarowania odpadów oraz poprawy 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polityka ta winna być  nastawiona na rozwój 

i zapewnienie efektywności w zakresie wykorzystania odpadów, w tym istotną  ich redukcję, 

powszechną  zbiórkę  selektywną  i recykling, wykorzystanie energii z odpadów, jak również  

wspieranie nowych inicjatyw umożliwiających tworzenie miejsc pracy w krajowym sektorze 

gospodarki odpadami. 

Obecnie sygnalizowane negatywne zjawiska i problemy w funkcjonowaniu systemu 

gospodarki odpadami bezpośrednio zagrażają  wielu przedsiębiorcom i mogą  w skrajnych 

przypadkach prowadzić  do ich upadłości. W związku z powyższym z naciskiem podkreślamy, 

że system gospodarowania odpadami w obecnym kształcie nie gwarantuje realizacji 

przyjętych celów i jest wręcz szkodliwy dla wielu przedsiębiorców oraz środowiska 

naturalnego. Taki stan rzeczy w niedalekiej przyszłości może przełożyć  się  na głęboką  zapaść  

całej branży i dalsze problemy społeczne związane z utratą  tysięcy miejsc pracy oraz brakiem 

nowych inwestycji. 

Nie sposób nie zauważyć, że w miarę  zbliżania się  terminu ustalonego 

w rozporządzeniu dotyczącego składowania odpadów, znaczna część  instalacji zajmujących 

się  przetwarzaniem frakcji energetycznej lub jej termicznym unieszkodliwianiem zaczęła 

systematycznie zwiększać  ceny, które wzrastają  do dnia dzisiejszego. Wszelkie działania tego 

typu instalacji ukierunkowane są  na działania oparte o etyczne zasady biznesowe, 

gwarantujące Kontrahentom wysoką  jakość  świadczonych usług oraz cenę  mieszczącą  się  

w tzw. korytarzu cen rynkowych, należy jednak zauważyć, że coraz większe koszty ponoszą  

niestety również  mieszkańcy Gmin. Pomimo tego, że segregacja odpadów jest na wyższym 

poziomie w porównaniu do poprzednich lat to i tak pozostałość  po segregacji również  trzeba 

zagospodarować  zgodnie z przepisami a to jest już  duży problem. 

W związku z powyższym zwracamy się  z gorącą  prośbą  do Pana o podjęcie 

zdecydowanych, pilnych i skutecznych działań  zmierzających do zapewnienia stabilnych 

warunków dla budowy i rozwoju efektywnego systemu gospodarowania odpadami w kraju. 

Odbudowanie takiego systemu to kwestia kilku lat, dlatego biorąc pod uwagę  bardzo trudną  

sytuację  w jakiej nasza branża się  znajduje proponujemy zawieszenie zakazu składowania 

frakcji kalorycznej o wartości opałowej powyżej 6 MJ/kg do czasu zakończenia budowy 

odpowiedniej ilości instalacji do termicznego wykorzystania tej frakcji. Liczymy na szybkie 
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podjęcie działań  w celu rozwiązania tego problemu i wyrażamy gotowość  do współpracy 

zmierzającej do niezwłocznego wypracowania jak najlepszych rozwiązań  dla środowiska, 

branży odpadowej oraz mieszkańców, które pozwolą  zapobiec katastrofalnym skutkom tej , 
trudnej sytuacji. 

Z poważaniem, 

PIECZĘĆ  PODMIOTU: PODPIS: 
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Do wiadomości: 
Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 
00-583 Warszawa; 
Pan Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 
00-926 Warszawa; 
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Biuro Zarządu Krajowej Izby Gospodarki 
Odpadami, ul. Szkolna 2/4 pok. 401/402, 00-006 Warszawa; 
Pani Anna Paluch Poseł  na Sejm RP, Biuro Poselskie, Kościelna 4, 34-400 Nowy 
Targ; 
Pan Jan Hamerski Senator RP, Biuro Senatorskie, Kościelna 4, 34-400 Nowy Targ; 
Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 
Sekretariat Rady RIPOK Abrys Sp. z o.o. ul. Daleka 33, 60-124 Poznań. 


