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http://STE-Silesia.org/bialystok/uwagi.pdf 

 

  
W poniższych uwagach chciałbym w imieniu Stowarzyszenia1 Technologii Ekologicznych SILESIA (ul. 
Tulipanów 10, PL-45219 Opole-9, KRS 165898) wyrazić stanowisko i analizę raportu oddziaływania na 
środowisko budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Białymstoku 
planowanym przy ul. Andersa, sporządzonym  przez firmą SOCOTEC we wrześniu 2009 roku. 
 
Odnośniki do materiałów źródłowych zamieszczone będą w nawiasach skośnych ( /…/)wraz z 
podaniem strony. Nasze stowarzyszenie, w dbałości o pełny dostęp i kontrolę użytych w opracowaniu 
materiałów źródłowych, zamieszcza je wraz z niniejszymi uwagami na stronie: 
 
http://ste-silesia.org/bialystok 

 
Oznaczenie przykładowe /RAPORT 2.3.3/ oznacza rozdział 2.3.3 „Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko”  firmy SOCOTEC, który można ściągnąć ze strony  http://ste-
silesia.org/bialystok klikając na link o nazwie „/RAPORT/”. 
 

Cel naszego udziału w procedurze OOS budowy spalarni 

 
Stowarzyszenie technologii Ekologicznych SILESIA powstało w roku 2003 w Opolu w celu wspierania i 
promocji wszystkich technologii proekologicznych (w tym termicznej utylizacji odpadów 
komunalnych), czyli mających wpływ na poprawę środowiska naturalnego. W art. 5 naszego statutu 
mamy zapisane następujące cele: 
 

• Wpływania na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata, ze szczególnym 
uwzględnieniem środowiska Śląska Opolskiego (art. 5.4 statutu)  oraz 

• Zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i 
utylizacji odpadów (art.5.5 statutu) 

 
Dodatkowo nasze stowarzyszenie jest członkiem ogólnopolskiej Koalicji SERIO2 skupiającej kilkanaście 
organizacji ekologicznych i społecznych z całej Polski, które chcą brać udział w dyskusji nt. roli spalarni 
odpadów w planowanym systemie gospodarki w kraju.  Na prośbę członka Koalicji SERIO z 
Białegostoku chcemy wziąć pod lupę technologiczny aspekt budowy spalarni w Białymstoku oraz 
miejsce tej instalacji w przyszłym, zintegrowanym systemie gospodarki odpadami dla Metropolii 
Białostockiej.  

                                                           
1
 INTERNET: http://ste-silesia.org  KRS: http://krs.cors.gov.pl/Podmiot.aspx?nrkrs=0000165898 

2
 INTERNET: http://serio.org.pl/ 
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Konsultacje społeczne 

 
Nasze stowarzyszenie nie bierze bezpośrednio udziału w planowanych konsultacjach społecznych w 
dzielnicach Białegostoku, które odbędą się w dniach 26-28 października 2009 roku. Jednak jesteśmy 
aktywni w dyskusjach z mieszkańcami na temat spalarni odpadów na forach internetowych 
regionalnych wydań Gazety Wyborczej3,  Kuriera Porannego oraz Gazety Współczesnej  oraz braliśmy 
udział w panelu eksperckim z przedstawicielami Urzędu Miasta Białystok (był obecny m.in. Prezydent 
Poliński), Firmy LECH, autorów raportu OOS z firmy SOCOTEC, autorów /STUDIUM/ wykonalności z 
firmy PROEKO oraz świata nauki ( m.in. dr Tadeusz Pająk z krakowskiej AGH oraz prof. Poskrobko z 
Politechniki Białostockiej). W trakcie panelu przedstawiliśmy /PREZENTACJE/ multimedialną4, do 
której w tych uwagach będziemy się odnosić. 
 

Przetarg na sporządzenie /RAPORTU/ oraz jego zgodność z SIWZ 

 
W dniu 2 kwietnia 2009 roku pod sygnaturą 5622 – 2009 został ogłoszony w Biuletynie Zamówień 
Publicznych /PRZETARG/ przez Urząd Miasta Białystok na opracowanie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Białymstoku. Przetarg ten został rozstrzygnięty na rzecz konsorcjum firm Południe II 
oraz SOCOTEC. Wcześniej, bo w dniu 16 stycznia 2009 roku przez Biuro Funduszy Europejskich 
Urzędu Miasta Białystok została wydana specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ5) dla 
tego /PRZETARGU str.7/ pod sygnaturą BFE 7020-4-3/09 , gdzie wskazano następujące wymagania 
dla oferenta: 
 
Zapisy SIWZ oraz /PRZETARGU/  
 
-spalarnia na przerób  150 tys. ton  
-dla Białegostoku, Choroszczy, Juchnowca Kościelnego i Michałowa (odpowiada to obszarowi ZZO 
Hryniewicze wg /WPGO/ 2008)  
-piec rusztowy  
-bez stacji waloryzacji żużla, która powstanie w przyszłości w Hryniewiczach  
-odpady niebezpieczne będą przekazywane zewnętrznej firmie  
-pyły i popioły będą przewożone do Hryniewicz.  
 
Analiza /RAPORTU/ wykazała następujące zapisy  
 
-spalarnia na przerób 120 tys. ton /RAPORT 2.4.2.2/ 
-dla Białegostoku, Choroszczy, Juchnowca Kościelnego, Wasilkowa, Czarnej B., Supraśli, Zabłudowa,          
Dobrzyniewa Dużego oraz Gródka /RAPORT 6.1/  
-ze stacją waloryzacji żużla /RAPORT 2.3.3/  
-ze stacją zestalania odpadów niebezpiecznych /RAPORT 2.3.4/  
 
 

                                                           
3
 INTERNET: http://forum.gazeta.pl/forum/f,52,Bialystok.html ; http://forum.poranny.pl/ ; 

http://forum.wspolczesna.pl/ 
4
 Adres bezpośredni: http://ste-silesia.org/bialystok/prezentacja 

5 LINK: http://www.bip.bialystok.pl/sendFile.php?inf=22337&z=1 
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Już pobieżne porównanie zakresu /RAPORTU/ z SIWZ wskazuje, że raport został sporządzony w 
jaskrawej sprzeczności ze specyfikację przetargową. Co innego chciało Miasto Białystok w SIWZ w 
styczniu 2009 i w dokumentacji przetargowej w kwietniu 2009 a co innego przedstawił SOCOTEC w 
/RAPORCIE/ pod koniec września 2009 roku.  
 
 
Zmieniono  

• Zakres geograficzny służebności instalacji, demontując de facto ZZO w Sokółce /WPGO str. 
112/, wciągając część gmin w projekt budowy spalarni a część pozostawiając poza nim (m.in. 
Miasto Sokółka oraz Knyszyn). 

• Moc przerobową instalacji ze 150 tys. na 120 tys. ton rocznie. 

• Koncepcję zagospodarowania odpadów poprocesowych, które miały być utylizowane w 
Hryniewiczach a nie w Białymstoku 

• Dodano do projektu dwie instalacje zagospodarowania odpadów: stację waloryzacji żużla 
oraz zakład zestalania odpadów niebezpiecznych, mimo że nie były one w ogóle planowane 
lub nie były one planowane na terenie miasta Białystok.  

W ten sposób /RAPORT/ nie spełnia minimalnych wymagań SIWZ a tym samym został sporządzony 

wbrew ustawie o zamówieniach publicznych. Dodatkowo Prezydent Miasta Białystok, ogłaszając w 

/OBWIESZCZENIU/ z 2 października 2009 roku ( sygnatura OSGK.V.7624-151/09) wszczęcie 
postępowania administracyjnego w sprawie budowy instalacji: 

• termicznego przekształcania odpadów,  
• waloryzacji żużla,  
• zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z systemu oczyszczania 

spalin 
 
złamał art. 140.3 ustawy6 o zamówieniach publicznych, gdyż po sprawdzeniu /RAPORTU/ 
przygotowanego przez firmę SOCOTEC dopuścił  do zawarcia umowy nieważnej w części 
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartej w SIWZ. Umowa na sporządzenie 
/RAPORTU/ podpisana między firmą SOCOTEC a Miastem Białystok na podstawie zmienionej treści 
oferty przetargowej jest wg art. 144 ustawy o zamówieniach publicznych nieważna. Nie można w tym 
wypadku mówić o zmianach na korzyść zamawiającego, gdyż dopisanie dwóch nowych instalacji jest 
istotnym podrożeniem inwestycji oraz ma wpływ na zwiększenie się emisji na terenie inwestycji a 
zmniejszenie mocy przerobowej spalarni o 30 tys. ton nominalnie ogranicza możliwości „zarabiania” 
Miasta na opłatach za przyjęte odpady od gmin niezrzeszonych w ZZO Hryniewicze oraz zmniejsza 
wpływy ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej. Koszt waloryzacji żużla jest różny w zależności od 
zastosowanej technologii, jednak w opracowaniach zachodnich /IFEU 2007 5.2.1/ koszt ten jest 
szacowany między 30 a 50 EUR za tonę odzyskanego surowca budowlanego. Jest to cena wyższa od 
aktualnych cen rynkowych żwiru i kamienia łamanego z kamieniołomów, dlatego budowa tej 
instalacji też się łączy ze zmniejszeniem przychodów zamawiającego.  
 
Instalacje do waloryzacji żużla oraz zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów nie są integralną 
częścią spalarni odpadów, lecz mogą stanowić osobne zakłady przetwarzania odpadów.  Taka wola 

zamawiającego została wyraźnie określona w SIWZ. Przykładem takiej instalacji jest m.in. spalarnia 
odpadów MHKW Rothensee w Magdeburgu, gdzie waloryzacja żużla oraz utylizacja popiołów odbywa 
się ok. kilometra od terenu spalarni Na terenie firmy zewnętrznej. Mieszkańcy Białegostoku oraz 

                                                           
6
 TEKST p.z.p : http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040190177&type=3 
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władze miasta miały okazję w trakcie wyjazdu studyjnego w sierpniu 2009 roku przekonać się o tym 
fakcie. 
 
Krótko mówiąc, raport ten „demoluje” ustalenia /PGO/ i /WPGO/ sporządzonych w roku 2008 oraz 
jest niezgodny z SIWZ.  
 
Dlatego można uznać, że umowa sporządzenie /RAPORTU/ jest nieważna a przez to całe 

postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej jest nieskuteczne , gdyż bazujące na nieważnym 

prawnie dokumencie. 

 
W tym miejscu warto podnieść pytanie, dlaczego autorzy raportu dodali na własną rękę dwie 

instalacje mające duży wpływ na środowisko, w tym jedną przerabiająca odpady niebezpieczne, 
skoro Miasto Białystok w warunkach ustalonego przetargu o to w ogóle nie prosiło? 
 
Kolejnym niedopuszczalnym działaniem autorów  /RAPORTU/ jest nazwanie typu paleniska w SIWZ. 
Po co robić przetarg na warianty technologiczne skoro Biuro Funduszy Europejskich w białostockim 
magistracie po prostu wie lepiej, że spalarnia powinna na pewno mieć kocioł rusztowy? To istotne 
złamanie przepisów dyrektywy przetargowej 2004/18/EU , gdzie żąda się zachowania otwartych 

opcji technologicznych aż do samego przetargu budowlanego. 
 
 Przy okazji przetarg ten nie został zgłoszony do TED (ted.europa.eu/) a przez to żadna firma 
europejska nie miała szansy na start w tym przetargu. Obowiązku  zgłoszenia przetargu do TED 
wynikającego z art. 11.8 prawo zamówień publicznych7, gdzie wszelkie zamówienia o przewidywanej 
wartości powyżej 206 tys. EUR powinny być tam zgłaszane, wprawdzie nie ma, jednak prawo nie 
zabrania zgłoszenia tego przetargu do TED, tym bardziej, gdy projekt jest w przeważającej części 
finansowany ze środków unijnych a w kraju brak jest referencyjnych instalacji o takiej skali.  
 
Dodatkowo taki typ paleniska i sugerowanego sposobu dozowania odpadów uniemożliwia spalanie w 
tej instalacji osuszonych szlamów pościekowych z białostockiej oczyszczalni ścieków, przez co 
nierozwiązany pozostaje problem składowania takich osuszonych osadów po roku 2013 
(rozporządzenie Ministra Gospodarki 2007.241.1762 - przypis 7) 
 
W analogicznym  przetargu8 z sierpnia 2008 roku na sporządzenie raportów OOS budowy spalarni dla 
Bydgosko-Toruńskiego Zespołu Metropolitarnego na 180 tys. ton, wygranego przez firmę Południe II, 
kwota przetargu wynosiła 486 tys. PLN, czyli powyżej 60 tys. EUR. Dlatego zamawiający powinien 
liczyć się z możliwością takiej wysokości ceny.  

Ilość odpadów w analizowanym systemie gospodarki odpadami 

 

/RAPORT/ zajmuje się analizą środowiskową projektu budowy zakładu termicznego przekształcania 

odpadów komunalnych w Białymstoku. Jako istotny powód realizacji tej inwestycji, która wg 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 2004.257.2573 ma istotny wpływ na środowisko i wymaga 

sporządzenia raportu OOS w pełnym zakresie, wskazuje się wymogi wypełnienia zobowiązań kilku 

dyrektyw unijnych, w tym dyrektywy składowiskowej 1999/31/EU , dyrektywy opakowaniowej 

94/62/EU oraz nowej ramowej dyrektywy o odpadach 2008/98/EU z 22.11.2008 roku. 

                                                           
7
 Konkretnie w rozporządzeniu 2007.241.1762 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20072411762&type=2 
 
8
 INTERNET; http://ste-silesia.org/bydgoszcz/przetargRAPORT.pdf wartość przetargu; 486 tys. PLN 
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Poziom wypełniania tych dyrektyw łączy się bezpośrednio z ilością odpadów poddanych utylizacji z 

uwagi na fakt, że w w/w dyrektywach wymogi dotyczą odpowiedniej utylizacji określonego odsetka 

strumienia odpadów komunalnych. Inaczej ocenia się środowiskową „potrzebę” powstania np. 

kompostowni na 5 tys. ton odpadów w przypadku ogólnej sumy odpadów komunalnych  w systemie  

na poziomie 5 tys. ton, 20 tys. ton lub 100 tys. ton.  

W pierwszym przypadku instalacja może być spostrzegana jako  przerośnięta wobec rzeczywistych 

potrzeb gospodarki odpadami – taka instalacja jest po prostu nieekologiczna, gdyż koszt ekologiczny 

budowy i obsługi tej instalacji przerasta ekologiczne korzyści. W ostatnim przypadku instalacja będzie 

spostrzegana jako zbyt mała dla wypełnienia zgodnej z hierarchią unijną zasadą zrównoważonego 

postępowania z odpadami. To może mieć wpływ na wysokość dofinansowania unijnego. 

Dlatego informacja o ogólnej ilości odpadów do zagospodarowania dziś i w dającej się planistycznie 

przewidzieć przyszłości należy do najważniejszych parametrów oceny tego raportu. 

Wg /RAPORTU tab. 5.3 lub  6.10/ podaje się jako bazową dla dalszych obliczeń ilość odpadów 

komunalnych na 154 653 ton. Wg /RAPORTU tab. 7.1/ ilość ta wynosi 153 639 ton. Jako źródło 

podano opracowanie własne oraz dokument pt. „Studium Wykonalności dla realizacji 

przedsięwzięcia” bez podania autora tego studium.  

Ilość ta ma się nijak do stwierdzonych, szacowanych i prognozowanych ilości odpadów komunalnych 

wg /PGO/ oraz /WPGO/, czyli obowiązujących, aktualizowanych regionalnych  dokumentów 

planistycznych w gospodarce odpadami.  

Aktualizowany9 /PGO/ dla Miasta Białegostoku z lipca 2008 roku (wykonawca: ARCADIS) został 

przyjęty w dniu 27 kwietnia 2009 roku  uchwałą  nr XLI/518/09 RM Białegostoku jako obowiązujący 

aktualnie plan gospodarki odpadami. Termin uchwalenia przez Radę Miejską jest po ustalaniu 

warunków SIWZ oraz po ogłoszeniu wyników przetargu na /RAPORT/ dlatego jego autorzy musieli 

sobie zdawać sprawę z zapisów tego dokumentu i skali jego aktualności.  

W /PGO tab.1/ przedstawiono bilans odpadów komunalnych dla Białegostoku. Łącznie z odpadami 

zielonymi z ogrodów i parków oraz selektywnie zbieranymi surowcami wtórnymi, które z założenia 

nie powinny trafiać do spalarni, w Białymstoku stwierdzono produkcję 98934 ton odpadów.  

W prognozie wytwarzania odpadów wg /PGO tab.52/ podaje się 102 967 ton odpadów w roku 2011 

oraz 106 488 ton w roku 2015. Wg /PGO tab. 5/ średnia produkcja odpadów oscyluje wokół 314-

317kg w roku na mieszkańca Białegostoku i 233-244 kg w roku na mieszkańca woj. Podlaskiego.  

Przyjęte w /PGO tab.57/ poziomy selektywnej zbiórki surowców wtórnych (opakowaniowych i 

nieopakowaniowych) kształtują się następująco: 

wyszczególnienie 2008 2011 2015 

Selektywna zbiórka  0,9% 1,7% 4,7% 

Segregacja w ZUOK 5,0% 5,7% 6,6% 

Łącznie 5,9 % 7,4% 11,3% 

 

                                                           
9
 INTERNET: http://www.bialystok.pl/site.php?s=Y2RkZGUwODkwMDA1NjE= 
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W tabeli wyróżniono aktualną ilość łącznie zebranych surowców wtórnych oraz prognozowaną ilość 

dla roku 2015 w przypadku rezygnacji z przywożenia i sortownia odpadów wymieszanych w 

Hryniewiczach, co planuje się w /RAPORCIE str. 106-109/ w wariancie III opartym na budowie 

spalarni odpadów komunalnych w Białymstoku.  

W Hryniewiczach działa /PGO str. 35/ kompostownia kontenerowa firmy, Kneer który przerabia 22 

225 ton (mimo przepustowości nominalnej 13 500 ton/r)  przesianej frakcji drobnej odpadów 

zielonych. W wyniku kompostowania masa zmniejsza się z 22 225 na 5490 tony , co odpowiada 

bardzo dobrej jak na proces niepełnego kompostownia redukcji masy na poziomie 76% wejścia. 

Kompost wraz z zawartą w nim frakcją popiołową jest składowany w Hryniewiczach jako przesypka o 

kodzie 19 05 01. Składowanie takiego kompostu nie narusza zarówno rozporządzenia Ministra 

Gospodarki 2005.186.1553 z późn. zmianami (2007) co do wartości granicznych TOC10 i wartości 

grzewczej  dla składowanych odpadów jak i art. 511 dyrektywy składowiskowej 1999/31/EU, gdyż taki 

odpad nie jest odpadem komunalnym ale wtórnym o kodzie dozwolonym do dalszego składowania 

bez badania poziomu parametrów  TOC, AT4 czy GP21 poza ramy wyznaczone samą klasą 

składowiska.  

W /WPGO tab.30-31/ przyporządkowano gminy woj. Podlaskiego do konkretnych ZZO (zakładów 

zagospodarowania odpadów) skupiających zgodnie z założeniami KPGO 2010 powyżej 150 tys. 

mieszkańców.  

W interesującym nas zakresie analizy /RAPORTU/ wyszczególniono następujące ZZO: 

ZZO Sokółka we wsi Karcze: 

Gmina ( ewtl. Miasto i Gmina) Ludność 

Krypno 4170 

Knyszyn 4955 

Jasionówka 3018 

Czarna Białostocka 11712 

Krynki 3478 

Kuźnica 4353 

Szudziałowo 3487 

Sokółka 28505 

Sidra 3970 

Dobrzyniewo Duże 7993 

Wasilków 12922 

Supraśl 12644 

Gródek 5769 

Zabłudów 8441 

SUMA ZZO Sokółka 113417 

SUMA ZZO Sokółka ujętych w raporcie 59481 (52,44% ZZO Sokółka) 

 

 

                                                           
10

 TOC – ogólny węgiel organiczny ( w suchej masie odpadów ) zgodnie z w/w rozporządzeniem wartość węgla 
organicznego w suchej masie odpadów komunalnych i wtórnych 19 1212 nie mogą przekraczać 5%, a wartość 
grzewcza 6 MJ/kg 
11

 Artykuł ten odpowiada art. 16a ustawy o odpadach, który jest jego implementacją do prawa krajowego. 
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ZZO Hryniewicze: 

Gmina ( ewtl. Miasto i Gmina) Ludność 

Miasto Białystok 291882 

Choroszcz 12952 

Juchnowiec Kościelny 13445 

Michałowo 7141 

SUMA ZZO Hryniewicze 325 420 

SUMA ZZO Hryniewicze i część ZZO Sokółka 384 901 

 

Kompilując wartości dla ZZO w Hryniewiczach z tą częścią ZZO w Sokółce, która jest ujęta przez 

autorów /RAPORTU/ z prognozami wytwarzania i zagospodarowania odpadów wg /WPGO tab.30/ 

można sporządzić poniższą tabelę: 

ZZO Hryniewicze-Sokółka 2010 (w tonach/r) 2014 (w tonach/r) 2018 (w tonach/r) 

Prognozowana ilość 
wytwarzanych odpadów w t. 104905 108781 112052 

Prognozowana ilość 
wytwarzanych odpadów 
ulegających biodegradacji w t. 49263 47527 46120 

Zakładana ilość odpadów 
ulegających biodegradacji 
dopuszczona do składowania 
w t. 37617 24005 19711 

Zakładana ilość odpadów 
ulegających biodegradacji 
poddawana procesom 
odzysku w t. 11644 23521 26409 

Zakładany odzysk surowców 
wtórnych w t. 5563 9188 13186 

Łączna ilość odpadów 
przewidziana do składowania 
w t. 87696 76071 72457 

 

Wynikają z niej następujące wnioski: 

1. planowana w /RAPORCIE/ spalarnia odpadów dla ZZO w Hryniewiczach oraz części ZZO w 

Sokółce zamierza spalać 110% wszystkich odpadów prognozowanych na rok 2014 oraz 

107% tych odpadów prognozowanych w roku 2018 wg /WPGO tab.30/ 

2. zakładając, że postępowanie z odpadami będzie zgodne z hierarchią znaną z nowej 

dyrektywy unijnej o odpadach 2008/98/EU z 22.11.2008 (unikanie powstawania odpadów 

przed recyklingiem, przed odzyskiem i przed unieszkodliwianiem) , gdzie do spalarni trafią 

jedynie wszystkie odpady przewidziane do składowania, budowa spalarni na 120 tys. ton 

mocy przerobowej oznacza spalanie 157% składowanych odpadów w roku 2014 oraz 165% 

składowanych odpadów w roku 2018. 
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3. Tak naprawdę ze strumienia odpadów do składowania można wydzielić odpady obojętne, 

które są całkowicie niepalne i nie stanowią surowców wtórnych (np. drobna frakcja 

popiołowa). Dlatego przyjmując za podstawę ilości odpadów prognozowanych wg /WGPO/ 

należy przyjąć realną ilość odpadów do spalarni na poziomie 65-70 tys. ton rocznie. 

 

Taki poziom jest zbieżny z trendami europejskimi, gdzie w pierwszym etapie rozwoju gospodarki 

odpadami rozbudowano selektywną zbiórkę u źródła bioodpadów i surowców wtórnych oraz 

instalacji do ich przerobu (sortownie, kompostownie, fermentownie) w dopiero w drugim etapie 

starano się ucywilizować gospodarkę odpadami resztkowymi poprzez zamianę składowania na ich 

spalanie lub przetwarzanie w instalacjach mechaniczno-biologicznych z wykorzystaniem paliw 

alternatywnych /PREZENTACJA folie 20-23/. 

Jako przykład może służyć miasto Magdeburg w Niemczech 

Miasto to ma 229 tys. mieszkańców i w roku 2007 wyprodukowało ok. 155 tys. ton odpadów. 

Z tej kwoty bardzo wiele zostało selektywnie zebranych: 

• Kuchenne i ogrodowe: 24703 tony (107,53 kg na mieszkańca i rok) 
• Surowce wtórne: 30632 tony (133,34 kg na mieszkańca i rok) 
• Budowlane: ok. 30 tys. ton 

 
Pozostało 69 855 ton odpadów komunalnych, w tym 49,5 tysiąca zmieszanych odpadów domowych 

oraz 15,5 tysiąca odpadów z infrastruktury i wielkogabarytowych. Z tego powodu z Magdeburga 

trafia do spalenia ok. 70 tys. ton odpadów rocznie. Sama spalarnia w Magdeburgu ma moc 

przerobową 630 tys. ton rocznie, z czego 302 tys. ton to odpady komunalne z 14 powiatów landu 

Saksonia-Anhalt (1,4 mln osób), 102 tys. ton są z innych landów w Niemczech a reszta to odpady z 

przemysłu. W ciągu pięciu lat ilość odpadów z Magdeburga kierowanych do spalarni spadła do 10 

tys. ton /BILANZ 2007 SAH/ 

Ilość odpadów wg /PGO/ 

 

Pozostaje nam przeanalizować, czy sam Białystok generuje tyle odpadów, by lokować wspólną dla 

całego regionu inwestycję na terenie miasta. Dotychczas odpady były wywożone poza miasto do 

Hryniewicz, gdzie za publiczne pieniądze została rozbudowana infrastruktura gospodarowania 

odpadami. 

Zmiana systemu gospodarowania odpadami będzie radykalna, gdyż spowoduje przekserowanie 

doskonałej części odpadów komunalnych, zwanych przez autorów /RAPORTU/ eufemistycznie 

„resztkowymi” , z Hryniewicz do Białegostoku.  

Bez precedensu w Europie jest pomysł, by instalacje recyklingu dla odpadów selektywnie zebranych 

lokować poza terenem miasta a duże, kłopotliwe instalacje o przemysłowym charakterze do przerobu 

odpadów wymieszanych zakładać w mieście, blisko zabudowy mieszkaniowej.  
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Generalnie czyni się odwrotnie: gminy starają się u siebie rozbudowywać system wielu 

wyspecjalizowanych zakładów recyklingowych i przerabiających bioodpady a odpady wymieszane są 

kierowane do dużych, ponadregionalnych instalacji położonych na terenach przemysłowych, gdzie 

następuje ich końcowe unieszkodliwienie.  Na taki sposób gospodarowania przygotowana jest też 

ustawa o odpadach12, która w art. 15.5 przewiduje możliwość ustalenia przez KPGO instalacji 

priorytetowych, o ile unieszkodliwiają one odpady z ponad jednego województwa. Przykładem 

takiego postępowania jest Magdeburg, który swoje odpady zielone, ze zbiórki selektywnej oraz 

budowlane przerabia u siebie w kilku instalacjach (m.in. osobne sortownie na szkło, papier, 

tworzywa) a odpady wymieszane (70 tys. ton) stanowiące 45% sumy odpadów komunalnych 

przewozi do MHKW Rothensee pod Magdeburgiem, gdzie jest spalanych 630 tys. ton odpadów, w 

tym 420 tys. ton odpadów przemysłowych. Do tej spalarni przewozi odpady wymieszane 14 

powiatów z kilku landów, każdy z tych powiatów posiada własne instalacje do przerobu selektywnie 

zebranych odpadów oraz odpadów BIO i budowlanych.  

Wg /PGO tab.1/ w roku 2007 w Białymstoku zebrano w sumie 98934 tony odpadów, z czego 86 tys. 

to odpady wymieszane. 

W systemie planowanym przez autorów /RAPORTU/ interesującym dla spalarni jest jedynie strumień 

odpadów wymieszanych, gdyż będzie on trafiał bezpośrednio do spalarni. Pozostałe odpady będą 

kierowane jak dotychczas do Hryniewicz i stamtąd, ewentualnie, jako balast kierowane z powrotem 

do Białegostoku do spalarni. Odpady budowlane /PGO str.25/ w ilości ok. 14 tys. ton wywożone będą 

do Hryniewicz, wg informacji przekazanych przez firmę LECH /PGO tab.14/ w odpadach budowlanych 

doskonała większość to odpady mineralne, nadające się do recyklingu lub do bezpiecznego 

składowania.  

Odpady ulegające biodegradacji: 

 

Na podstawie /PGO tab.1 i tab.4/ można oszacować, ile odpadów biodegradowalnych jest w 

strumieniu odpadów komunalnych. 

BIO w niesegregowanych: 
BIO:  32,9% 
Zielone: 2,1% 
Papier:  19,9% 
Tekstylia 0,5% (60% BIO) 
Drewno: 2,1% 
SUMA:  57,7% z 86008 ton = 49,98% z 98 934 tony 

 

Wymieszane:   49,98% 
Wielkogabarytowe BIO  2,22% 
Targi    0,4% 
Ogrody i parki   2,7% 
Papier selektywnie  1,0% 
SUMA:    58,52% 

+70% BIO we frakcji drobnej 5,3% 

SUMA BIO Białystok  63,87% 

                                                           
12

 TEKST u.o.o. http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010620628&type=3 
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Ilość frakcji ulegającej biodegradacji we frakcji drobnej (0-40mm) przyjęto wg założeń projektu 
rozporządzenia z listopada 2008 roku w sprawie „szczegółowych warunków technicznych 
kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów jako energii z 
odnawialnego źródła energii” i jest zbieżne z  opracowaniem prof. Andrzeja Jędrczaka13 „Rozliczenie 
obowiązku w zakresie ograniczania ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji”, gdzie podaje on średnią kwotę dla frakcji BIO w niesegregowanych odpadach 
komunalnych na 65%.  
 

Z tych wyliczeń wynika, że w Białymstoku w roku 2007 wyprodukowano 63,2 tys. ton odpadów 

ulegających biodegradacji, przy czym składować można wg art. 16a ustawy o odpadach  i zapisów 

KPGO 2010 (punkt 3.1.1)  do 155 kg odpadów na osobę w przeliczeniu na ilość mieszkańców w roku 

1995, tj. 45880 ton. (0,155 tony x 296 tys. osób) 

Wyliczone, aktualne i dopuszczalne poziomy frakcji BIO kierowanej do składowania kształtuje się dla 

Białegostoku następująco: 

1995: 45880 ton 
2007: 63200 ton ( 137% poziomu dopuszczalnego w roku 2007! ) 

2011: 34410 ton 
2014: 22940 ton 
2020: 16058 ton 

Odpady opakowaniowe: 

 
Zgodnie z dyrektywą  opakowaniową 94/62/EU oraz jej nowelizacją14 2004/12/EU część odpadów 
opakowaniowych ma być poddana procesom recyklingu i odzysku. Inaczej niż chcą autorzy 
/RAPORTU str.13/, nie tylko kwoty odzysku energetycznego są regulowane w tej dyrektywie (art.6.1 
lit.b) ile przede wszystkim kwoty recyklingu materiałowego, w tym przygotowaniu do ponownego 
wykorzystania.  
 
Konkretnie w artykule 6.1 litera d wymagany jest odzysk materiałowy na poziomie minimum 55% i 

maksimum 80% a w art.6.1 litera e: 
"najpóźniej do 31.12.2008 zostaną spełnione następujące wymagania minimalne recyklingu 

materiałowego wobec odpadów opakowaniowych: 

 

60% dla szkła 

60% dla papieru i kartonu 

50% dla metali 

22,5 % dla plastików 

15% dla drewna” 
 
Reasumując odzysk min 60% , ale recykling materiałowy min 55% (55% dla recyklingu, resztę można 
spalić ) 
 
W dokumencie Komisji Europejskiej /KOM(2004)127/ końcowy z 24.02.2004 (sygnatura 
2004/0045(COD) )  opisane są  negocjacje akcesyjne z nowymi państwami EU w sprawie dyrektywy 
opakowaniowej. 

                                                           
13

 Uniwersytet Lubuski, 2009 
14

 TEKST (niem.) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:DE:PDF 
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Dyrektywa 94/62/EU miała kwoty recyklingu materiałowego do spełnienia do roku 2001, nowelizacja 
2004/12/EU do końca 2008. Nowe kraje EU wnioskowały o okresy przejściowe. 
 
Polska wynegocjowała ogólnie: 
 
recykling ogółem: 2007 
plastiki: 2005 
metale: 2005 
 
Dla następujących ilości bazowych dla Polski: 
 
Ilość opakowań ogółem na mieszkańca: 101 kg 

 
w tym szkło 28% ( 28 kg) 
w tym papier 39% (40 kg) 
w tym metal 5% (5kg) 
w tym plastiki 15% (15kg) 
w tym drewno 13% (13 kg) 
 
Białystok ma ok. 290 tys mieszkańców. 
Licząc średnio 55% recyklingu materiałowego dla opakowań mamy więc: 
 
29290  ton opakowań do odzysku materiałowego ogółem 
w tym 11600 ton papieru 
w tym 4350 ton plastiku 
w tym 8120 ton szkła. 
 
Ilość 101 kg opakowań na osobę i rok w stosunku do ilości produkowanych odpadów komunalnych 
ogółem (312 kg/os/r) daje wskaźnik rzędu 30% opakowań w strumieniu odpadów. 
 
Możemy te szacunki uściślić , korzystając z danych /PGO tab.1/ oraz badań morfologii odpadów 
komunalnych w Krakowie, jakie przeprowadził /IETU/ w roku 2009. Na /IETU str.40-41/ sprawdzono, 
ile opakowań jest we frakcji surowców wtórnych zbieranych selektywnie oraz pozostawionych w 
strumieniu odpadów wymieszanych. 
 
 Z wyliczeń /IETU/ wynika, że udział opakowań wynosi: 
 
W papierze do 50% 
W tworzywach do 45% 
W szkle do 95% 
W metalach do 90% 
W kompozytach do 65% 
 
Przemnażając to przez szacunki /PGO/ otrzymujemy: 
 
Selektywne   3,7% x 70% = 2,59% 
Papier   17,3% x 50%= 8,65% 
Tworzywa  12,2% x 45%= 5,49% 
Szkło   7%      x 95% =6,65% 
Metale   4,3%   x90% = 3,87% 
Wielomateriałowe 3,3%   x65% = 2,145% 
Suma opakowania              29,4%   czyli w przybliżeniu szacowane 30% (grupa15) 
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Ogólnie Polska planuje /KOM(2004)127/ takie ilości zbiórki odpadów opakowaniowych: 
 
2009: 40,6% 
2010: 43,1 % 
2011: 46% 
2012: 49% 
2013: 52,1% 
2014: 55,3 %  ( w roku 2014 kończy nam się okres przejściowy dla dyrektywy 94/62/EU ) 
 
Wg studium ECOTEC /KOM(2004)127/ robionych dla Komisji Europejskiej w roku 2003 nowe państwa 
członkowskiej produkują mniej odpadów niż "stara unia" ( 162 kg /os /rok ) jednak wyższe przez to 
koszta utylizacji i zbiórki są kompensowane przez niższe koszta pracy w nowej EU. Dlatego ogólny 
koszt selektywnej zbiórki i przerobu opakowań powinien być podobny. 
 

Następnym krokiem jest wyliczenie, ile należy ze strumienia odpadów komunalnych wydzielić 

odpadów zebranych selektywnie, by „zarezerwować” minimalne ilości opakowań dla wymaganego 

dyrektywą recyklingu materiałowego. W tym celu trzeba podjąć następujące założenia: 
 

1) Odpadów opakowaniowych jest w strumieniu odpadów komunalnych ok. 30% , minimalny 
odzysk materiałowy wg art. 6.1 lit e wynosi 60-22,5% sumy wszystkich opakowań. 

2) Pominiemy odpakowania wielomateriałowe oraz drewniane 
3) Nie jest możliwe wydzielenie w trakcie selektywnej zbiórki u źródła surowców wtórnych 

opakowaniowych i nieopakowaniowych. Dlatego ilości „zarezerwowanych” opakowań 
musimy podnieść o odpowiednią kwotę nieopakowaniowych surowców wtórnych wg 
morfologii /IETU/. 

4) Nie istnieją sortownie ze 100% skutecznością. BAT dla półautomatycznych sortowni 
dopuszcza 40% odrzut sumy dostarczonych surowców wtórnych z selektywnej zbiórki. 
Wyższe sprawności mają jedynie sortownie sensoryczne NIR lub bardzo drogie sortownie w 
technologii mokro-suchej np. Sortec 3.1) 

 
Wyniki przedstawia poniższa tabela: 
 

Opakowanie Wymagania art.6.1e  Grupa 15 Grupa 15+20 Grupa 15+20+0,4x19 12 12 

Papier 17,3% 60% 5,19% 10,38% 14,53% 

Tworzywa 12,2% 22,5% 1,24% 2,74% 3,84% 

Szkło  7% 60% 4% 4,2% 5,88% 

Metale 4,3% 50% 1,94% 2,15% 3,01% 

RAZEM 30% 55% 16,16% (art. 6.1 d)  27,26% 

 
Oznacza to, że 27,26% sumy zebranych wszystkich odpadów komunalnych (ok. 27 tys. ton) trzeba 
będzie zachować jako wsad dla sortowni odpadów opakowaniowych selektywnie zebranych, by 
spełnić wymogi dyrektywy opakowaniowej. 
 
W rzeczywistości realizuje się w Europie ten wymóg przez wprowadzenie powszechnej, selektywnej 

zbiórki u źródła z podziałem na minimalnie trzy pojemniki (czarny-wymieszane, żółty-frakcja lekka 
oraz brązowy-kuchenne) oraz dodatkowymi pojemnikami typu „dzwon” na niektóre opakowania 
(karton, papier, aluminium, szkło wg kolorów) w miejscach publicznych. Ważnym elementem w 
wypełnieniu norm dla recyklingu jest system kaucji na opakowania na płynne produkty spożywcze 
jedno- i wielorazowego użytku.  
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Jak osiągnąć ten poziom recyklingu w Białymstoku? 

 
Zakładając, że w Białymstoku preferowany jest docelowy system termiczny dla unieszkodliwiania 
odpadów wymieszanych,  system zbiórki odpadów należy oprzeć w zgodzie z propozycjami /PGO 
str.112-114/ na systemie powszechnej selektywnej zbiórki u źródła z podziałem na wymieszane, 
frakcję lekką oraz mokrą-BIO zarówno dla zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Wg /PGO 
str.113/ (dla wariantu I – termicznego) odpady „suche” z pojemnika żółtego powinny być kierowane 
do sortowni odpadów selektywnie zebranych (w Hryniewiczach) podobnie jak odpady z mokrego 
pojemnika do kompostowni kontenerowej, gdzie będzie z tych odpadów produkowanych produkt 
wysokiej klasy nadający się na sprzedaż. 
 
Odpady wymieszane będą kierowane do zakładu termicznego przekształcania w Białymstoku.  
 
W Hryniewiczach działa aktualnie /PGO str.35/ kompostownia kontenerowa KNEER, która przetwarza 
22225 ton przesianej frakcji BIO z odpadów wymieszanych na kompost, niespełniający norm 
jakościowych dla ogrodnictwa. Ponieważ nominalna moc przerobowa kompostowni wynosi ok. 13 
tys. ton, produkowany kompost nie jest do końca ustabilizowany i jest składowany jako odpad 
wtórny o kodzie 19 05 01 /PGO str.33/ w ilości 3,1 tys. ton.  
 
Po przejściu na system selektywnej zbiórki u źródła możliwe będzie kompostowanie wyłącznie 
odpadów BIO zebranych selektywnie ( odpady zielone oraz kuchenne)  przy jednoczesnym 
ograniczeniu ilości sortowanych odpadów do nominalnej mocy przerobowej kompostowni. W takim 
wypadku sprawność tej instalacji można uznać na 90% , resztkę będą stanowić  przesiane błędne 
wrzuty (np. folie) oraz ciężko kompostowalne biologiczne odpady palne, jak np. korzenie drzew czy 
gałęzie.  
 
Zakładając, że w roku 2014 Białystok wyprodukuje 100 tys. odpadów komunalnych, podział strumieni 
z selektywnej zbiórki kształtuje się następująco:  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

100 tys. ton 

27500 t 
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55900 t 

 

55,9% 

16,6% 

27,5% 

Białystok 2007 

 

ok 100 tys ton odpadów 

komunalnych i opakowaniowych 

grupa 20 i 15 
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Wymagany dyrektywą unijną minimalny poziom recyklingu (55%) oraz odzysku (60%) po roku 2014 
dla odpadów opakowaniowych, w tym zawartych we frakcji odpadów wymieszanych, wymusza 
stosowanie procesów recyklingu materiałowego na poziomie min 27,5% a odzysku na poziomie 2,8%. 
 
Mniejszy proces odzysku wynika z faktu, że odrzuty z procesów sortowania odpadów selektywnie 
zebranych mogą stanowić wkład do produkcji paliw alternatywnych do energetycznego 
wykorzystania w energetyce i przemyśle cementowym. W opracowaniu Stowarzyszenia Producentów 
Cementu /CEMENT/ wynika, że udział paliw alternatywnych w procesie produkcji klinkieru jest coraz 
większy. Obecnie, na wskutek zmian prawnych ograniczających import paliw alternatywnych z 
zagranicy, polski przemysł cementowy poszukuje dobrych paliw alternatywnych na rynku krajowym.  
Dla przykładu cementownia w Górażdżach na Opolszczyźnie w aktualnym pozwoleniu zintegrowanym 
do roku 2014 ma zgodę na spalanie 235 tys. ton paliw alternatywnych, jednak spala tylko 65 tys. ton z 
uwagi na brak paliwa. Jako problem sygnalizowane jest duże rozdrobnienie producentów paliw, brak 
krajowych form certyfikowania tego paliwa oraz niedotrzymywanie przez małych wytwórców normy 
jakościowej. Stąd wielkie oczekiwania branży na pierwsze duże inwestycje w systemy mechanicznej 
lub mechaniczno-biologicznej gospodarki odpadami komunalnymi ( Gdańsk, Radom, Opole, Wrocław, 
Zielona Góra, Tychy) 
 
Dlatego można stwierdzić, że ograniczenia w większym wykorzystaniu paliw alternatywnych z 

odpadów w przemyśle cementowym istnieją po stronie podażowej a nie popytu. 
 
Pokazany powyżej system wymaga jedynie budowy nowej sortowni dla odpadów zbieranych 

selektywnie (półautomatycznej lub pełno automatycznej) na ok. 30 tys. ton przerobu rocznego  

oraz wprowadzenia zgodnego z /PGO str.112/ selektywnego systemu zbiórki u źródła, który jest 
zalecany niezależnie od wybranego wariantu technologicznego unieszkodliwiania frakcji resztkowej. 
 
Sortownia w Hryniewiczach służyłaby do wyselekcjonowania niektórych surowców wtórnych (przede 
wszystkim metale oraz duże bryły gruzu mogące uszkodzić linie sortownicze) na poziomie 

27500 t 

 

16600 t 

 

55900 t 

 

Sortownia SELECT 
n-60% 

 

Kompostownia 
KNEER n-90% 

 

Sortownia 
Hryniewicze n-25% 

 

R 1 

 

R3 R5 R14 

 

SKŁADOWANIE D5 

 

27 500 t 

55 900 t 

16 600 t 

16500 t 

3300 t 

7700 t 

15000 t 

1600 t 

14000 t 

39130 t 

2800 t 

Frakcja BIO = 45% 

ok. 21050 t 



 
S

tr
o

n
a
1

5
 

dotychczasowym 5% oraz do selekcji negatywnej w celu wyreparowania frakcji wysokoenergetycznej 
dla produkcji paliw alternatywnych (sito, dmuchawa, cyklon) na poziomie 25% wsadu. Są to wielkości 
osiągalne przez Zakład Komunalny w Opolu, który w instalacji BRAM wyselekcjonowuje w ten sposób 
28% odpadów na paliwo alternatywne dla cementowni. Kompostowanie ulegnie zmniejszeniu i 
będzie stosowane tylko dla odpadów BIO pochodzących z selektywnej zbiórki. 
 
Taki system gospodarowania odpadami pozwoli spełnić wymagania unijne dotyczące recyklingu i 

odzysku opakowań od roku 2014 oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych na składowiska w roku 2011 oraz 2014 (kierowanych do składowania 
będzie ok. 21 tys. ton frakcji BIO) 
 
Powyższe rozważania na temat selektywnej zbiórki u źródła są zgodne zarówno z dyrektywą składowi 
skową 1999/31/EU , jak i z zapisami „Zielonej Księgi o Bioodpadach” , dokumencie15  Komisji 
Europejskiej z 3 grudnia 2008 roku wskazującej na selektywną zbiórkę jako prawidłową formę 
zagospodarowania bioodpadów oraz promującej produkcję biopaliw16 z bioodpadów (biogazu, 
bioetanolu).  
 
Odnośnie spalania bioodpadów w spalarniach komunalnych (STR.18 kSIęGI..): 
 
Większość energii uzyskanej dzięki spalaniu odpadów komunalnych stałych pochodzi ze 

spalania wysokokalorycznych frakcji takich jak papier, plastiki, opony i tkaniny syntetyczne, 

natomiast „frakcja mokra” odpadów ulegających biodegradacji zmniejsza całkowitą 

efektywność energetyczną. Jednak frakcja odpadów komunalnych ulegająca biodegradacji 

(w tym papier) i tak dostarcza około 50 proc. energii pochodzącej ze spalarni, a zwiększony 

recykling bioodpadów mógłby ograniczyć ilość bioodpadów przeznaczonych do spalenia 

 
Art. 5 dyrektywy17 składowiskowej 1999/31/EU, która nakłada na Polskę obowiązek zmniejszenia 
ilości odpadów biodegradowalnych, brzmi: 
 
Art.5 – Niedopuszczalne dla składowisk odpady i metody obróbki. 

 

1)   Kraje członkowskie przedłożą najpóźniej w ciągu dwóch lat od terminu podanego w Art.18.1  

strategię obniżenia składowania odpadów biodegradalnych i informują o niej Komisję Europejską. Ta 

strategia powinna zawierać środki zaradcze dla spełniania wymogów celów opisanych w ustępie 

drugim w szczególności poprzez recykling, kompostowanie, produkcję biogazu lub recykling 

materiałowy/odzysk energii 
 
Wynika z tego, że to sortowanie i recykling powinny ponosić główny ciężar wysiłku w strategii na 

rzecz ograniczania odpadów kierowanych na składowiska. Spalanie odpadów, o ile w ogóle jest 
potrzebne, służyć ma jedynie utylizacji odpadów resztkowych tj. pozostałości po innych formach 
gospodarki odpadami, w tym kompostowania, fermentacji i recyklingu ( tzw. odrzuty i odpady 
nieprzerabialne ). 
 
Ciekawe jest też porównanie zamiarów inwestycyjnych miasta Krakowa18 i Białegostoku co do 
budowy spalarni odpadów komunalnych. Obydwa miasta planują budowę tych obiektów w ramach 

                                                           
15

 KOM(2008) 811 ; TEKST: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0811:FIN:PL:PDF 
16

 Definicja biopaliwa i biomasy odpadowej zgodna z dyrektywą RES 2009/28/EU z 23.4.2009 
    TEKST: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:PL:PDF 
17

 TEKST: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:04:31999L0031:PL:PDF 
18

  Treść aktualizacji PGO dla Krakowa 2009 : http://ste-silesia.org/PGO/krakow/ ; http://spalarnia.krakow.pl 
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POIiS 2.1 , obydwa chcą spalać odpady nie tylko swoje ale też okolicznych gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich. 
 
Kraków planuje spalarnie na 220 tys. ton dla całego ZZO Kraków-Olkusz-Proszowice , w skład 
którego wchodzi: 
 
Miasto Kraków 
Powiat Krakowski (Skawina) 
Powiat Wielicki 
Powiat Olkuski 
Powiat Proszowicki 
SUMA: 1,4 mln osób   

( wg KHK SA ilość odpadów dla tego ZZO szacuje się na 420 tys. ton w roku 2020) 
 
Przeliczając moc przerobową spalarni na ilość mieszkańców zamieszkujących teren przewidziany do 
obsługi spalarni daje nam to: 
 

220 tys. ton / 1400 tys. mieszkańców = 157 kg/mieszkańca/rok    utylizacja w spalarni- Kraków 

 
Tymczasem w Białymstoku planuje się spalarnię na 120 tys. ton rocznie dla zmodyfikowanego ZZO w 
Hryniewiczach, zamieszkałego przez 384 tys. osób. Przeliczając jak powyżej: 
 

120 tys. ton / 384 tys. mieszkańców = 312 kg/mieszkańca/rok   utylizacja w spalarni - Białystok 

 
Wg /PGO str.18/ mieszkańcy miast woj. Podlaskiego wyprodukowali średnio 292 kg/osoba/rok, 
mieszkańcy woj. Podlaskiego ogółem 220 kg/osoba/rok. Gdyby Białystok chciał spalać tyle samo 
odpadów na statystycznego mieszkańca do Kraków , to białostocka spalarnia mogłaby liczyć na ok. 

60 tys. ton odpadów wymieszanych rocznie.  
 

Odmowa udzielenia istotnej dla sprawy informacji o środowisku 

 
Stowarzyszenie Okolica z Białegostoku próbowało na początku września 2009 roku uzyskać od 
Prezydenta Białegostoku informację o środowisku odnośnie ilości wytworzonych i planowanych 
odpadów w mieście. Poproszono o wydanie dokumentu o nazwie „Studium wykonalności – 
zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” , który jest podstawą dla 
autorów /RAPORTU/ do założenia, że w roku 2020 na terenie ZZO w Hryniewiczach ilość odpadów 
wyniesie ok. 155 tys. ton.  
 
Wniosek, z uwagi na naświetlone powyżej rozbieżności z szacunkami /WPGO/,jak najbardziej 
zasadny. Niestety, z niezrozumiałych dla nas przyczyn, Prezydent Białegostoku wydał w dniu 4 
września /ODMOWA/ odmowną decyzję, czym naruszył szereg przepisów prawa środowiskowego. 
 
/ODMOWA/ z 4 września 2009 roku została wydana na podstawie art. 16 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego. Tymczasem wniosek 
odnosił się bezsprzecznie o udzielenie informacji o środowisku , znajdującym się we władaniu urzędu, 
dlatego ewentualna odmowa mogłaby być skuteczna jedynie w myśl przepisów ustawy OOS19 z 3 
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 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
    ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
   TEKST: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227 
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października 2008 roku (2008.199.1227), konkretnie w rozdziale drugim tej ustawy (art.16-20) 
regulującej to zagadnienie. 
 
Wg art. 16.1 ust.3 ustawy OOS urząd może odmówić  udzielenia informacji o środowisku, jeżeli 
informacje dotyczą spraw będących przedmiotem praw autorskich lub patentowych. W naszym 
przypadku ta sytuacja nie występuje, gdyż chodzi o normalny urzędowy dokument sporządzony na 
podstawie umowy pomiędzy Miastem Białystok a NFOSiGW w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku 
i służący jako element koniecznej dokumentacji wymaganej do wniosku do Funduszu Spójności dla 
przedsięwzięcia budowy białostockiej spalarni. /ODMOWA – uzasadnienie/ 
 
Ustawa20 o prawach autorskich (1994.24.83) w art. 4 mówi wyraźnie: 
 
Art. 4. 

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty; 

2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; 

3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne; 

4) proste informacje prasowe. 

 

Odmawiając wydania Studium Wykonalności, inwestor pozbawił stronę społeczną możliwości 
uzyskania koniecznej informacji, czym naruszona została Konwencja z Aarhus21, dyrektywa OOS 
85/337/EWG oraz załącznik 5 do nowej dyrektywy IPPC 2009/1/EU , gdzie zainteresowanej 
społeczności gwarantuje się zarówno prawo do drogi sądowej, jak i uzyskania wszelkiej możliwej 
informacji środowiskowej dla zamierzeń inwestycyjnych mających istotny wpływ na środowisko. 
Budowa spalarni odpadów, stacji waloryzacji żużla oraz stabilizacji niebezpiecznych odpadów 
poprocesowych zalicza się do takich instalacji. 
 
/ODMOWA/ inwestora, który jednocześnie jest urzędem wydającym decyzje środowiskową, jest 

poważnym uchybieniem inwestycyjnym i zostanie ten fakt przekazany Komisji Europejskiej na etapie 
ubiegania się Miasta Białystok o dofinansowanie z Funduszu Spójności na budowę spalarni. 
 

Warianty technologiczne postępowania z odpadami resztkowymi 

 
Dopiero po zabezpieczeniu minimalnych wielkości dla recyklingu można zastanowić się nad 
właściwym celem /RAPORTU/, czyli formy i zakresu utylizacji odpadów resztkowych w Białymstoku w 
sposób zintegrowany. 
 

Wariant termiczny 

 
Z /RAPORTU/ wynika, że preferowaną przez autorów technologią jest utylizacja frakcji resztkowej w 
spalarni odpadów wybudowanej w technologii rusztowej, z normalnym zakresem nadwyżki 
powietrznej podczas spalania.   
 
Wariant taki jest też opisany zarówno w /PGO/ jak i /WPGO/, jest to więc technologia dopuszczona 
przez regionalne dokumenty planistyczne. W tym wypadku, analizując grafikę ze strony 14 
niniejszego opracowania, do spalarni trafiałyby: 
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 TEKST: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083 
21

 TEKST: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030780706  (AARHUS) 
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• Frakcja resztkowa z pojemnika MIX (odpady wymieszane) 

• Balast z instalacji recyklingowych do składowania 

• Frakcja energetyczna stanowiąca paliwa alternatywne (jeżeli spalarnia będzie spełniała regułę 
R1/D10 na poziomie min. 0,65) 

 
Ilości: 
   

• 19 tys. ton o kaloryczności 14,5 MJ/kg oraz  

• 47 tys. ton o kaloryczności 9 MJ/kg  

• SUMA: 66 tys. ton o średniej kaloryczności  10,6 MJ/kg 

 
Ilość ta pokrywa się zarówno z przykładem z Magdeburga ( tam ok. 70 tys. ton) jak i z kalkulatoryjnym 
wyliczeniem dla projektu krakowskiego ( tam ok. 60 tys. ton). Także procentowy udział frakcji 
wymieszanej do frakcji zbieranych selektywnie w bardzo wielu miastach europejskich inwestujących 
w spalarnie /PREZENTACJA folia 20/ wskazuje, że kwota 45-50% sumy wszystkich odpadów 

kierowanych do spalarni jest realna i bezpieczna zarówno dla wymagań unijnych wobec recyklingu, 
jak i kieszeni mieszkańca.  
 
Ilość ta jest zbyt mała, by myśleć samodzielnie o budowie spalarni odpadów komunalnych w 

Białymstoku.  
 
Miasto Białystok wraz z ZZO Hryniewicze skazane są na współpracę z innymi ZZO w przypadku chęci 
utylizacji odpadów resztkowych za pomocą metody termicznej. Są dwie możliwości takiej 
współpracy: 
 

a) Miasto Białystok wystąpi w roli beneficjenta i będzie importował odpady do spalarni na 
własnym terenie z innych ZZO z regionu i ościennych województw. 

b) Miasto Białystok nawiąże współpracę z innym beneficjentem i będzie wysyłał wydzielone do 
spalenia odpady komunalne do innej spalarni. 

 
W przypadku posiadania własnej spalarni Białystok byłby w stanie zagwarantować ok. połowy wsadu 
do spalarni odpadów (66 tys. ton) w tym że w dalszej przyszłości postęp technik recyklingu (system 
kaucji?) oraz postulowanym  w Polityce Energetycznej Państwa rozwoju bioenergetyki opartej na 
biomasie rolnej i odpadowej może spowodować, że ilość ta dalej będzie spadać do ok. 50-45 tys. ton 
z ZZO Hryniewicze. Niewykluczone, że w przypadku współpracy wszystkich ZZO z terenu woj. 
Podlaskiego oraz ZZO w Ełku udałoby się zapełnić białostocką spalarnię w jej nominalnej wielkości 
120 tys. ton.  Taki wariant nie jest jednak planowany  w /WPGO/ dla woj. Podlaskiego. 
 
Jeżeli Białystok zrezygnowałby z planów własnej spalarni, wtedy ilość odpadów do termicznej 
utylizacji mogłaby zostać rozbita na frakcję resztkową (47 tys. ton) , którą by się drogo utylizowało w 
innej spalarni odpadów oraz paliwa alternatywne (19 tys. ton) , które można o wiele taniej a nawet za 
darmo oddać do energetycznego wykorzystania w cementowniach lub elektrowniach na węgiel 
brunatny (Bełchatów). Opcja ta jest dużo tańsza, miałaby z pewnością większe przyzwolenie 
społeczne oraz promowałaby recykling i odzysk, gdyż miastu zależałoby na tym, by jak najmniej 
odpadów miało status „spalarniowy” a jak najwięcej mogło trafiać do recyklerów, do obróbki 
biologicznej lub jako frakcja energetyczna do cementowni. Nie bez znaczenia jest wartość marki 

„zielonych płuc Polski” która nie pasuje do regionu, który jest importerem śmieci z połowy Polski.  
 



 
S

tr
o

n
a
1

9
 

Jako możliwi partnerzy w utylizacji odpadów wskazujemy na Olsztyn (projekt jest większy od 
Białostockiego) , ZUSOK w Warszawie (planowana rozbudowa do 360 tys. ton) i przede wszystkim na 
Ostrołękę

22, gdzie planuje się budowę spalarni odpadów komunalnych przy elektrowni za pieniądze 
koncernu energetycznego (mowa jest o 750 mln PLN kosztów inwestycji).  
 
W przypadku wysłania odpadów do innej instalacji miasto pozbywa się nie tylko problemu 
wypełniania unijnych zobowiązań, ale także wszelkich odpadów poprocesowych gdyż ich 
unieszkodliwianie i składowanie jest już problemem operatora spalarni poza województwem.  
 
Grafiki przedstawiające wzrost sprawności odzysku energetycznego poprzez wcześniejszą obróbkę 
odpadów komunalnych na paliwa alternatywne przedstawione są w /PREZENTACJA folie 38-41/.  
 

Metody mechaniczno-biologiczne 

 
Wśród metod mechaniczno-biologicznych zaprezentowanych w wariantach technologicznych w 
/RAPORCIE 6.4-6.7/ zabrakło analizy metody mechaniczno-biologicznego suszenia23 /MBS/, która w 
porównaniu do metod zaprezentowanych w wariancie I , II i IV nie produkuje prawie w ogóle 

odpadów do składowania.  Proces przerobu odpadów wymieszanych jest tutaj odwrócony w 
stosunku do instalacji typu MBA (mechaniczno-biologicznego przerobu metodami tlenowymi lub 
beztlenowymi) : 

• najpierw następuje suszenie odpadów poprzez wykorzystanie kontrolowanego procesu 
samonagrzewania się kompostu 

• następnie następuje proces automatycznego sortowania suchej frakcji na  
o metale żelazne ok. 4% wsadu 
o metale nieżelazne ok. 1% wsadu 
o baterie i akumulatory ok. 0,5% wsadu 
o tzw suchy stabilat, czyli frakcja lekka 

oraz wysuszona biomasa ok. 55% 
wsadu 

o frakcja interna – kamienie i piasek do 
wykorzystania. 

• Na końcu formuje (kondycjonuje, 
homogenizuje) się paliwa alternatywne w 
formie 

o luźnej – fluff ok. 14,5 MJ/kg 
o zgranulowanej ok. 16 MJ/kg 
o Pelletu ok. 17,5 MJ/kg 

 
 
W Europie jest kilka firm które od końca lat 90-tych wybudowały i użytkują ok. 25 takich instalacji o 
mocy 60 – 250 tys. ton rocznie. Najnowsze realizacje pochodzą z Londynu ( 2 x 160 tys. ton, Ecodeco, 
2008 ) oraz Berlina ( Niederlehme , 150 tys. ton, Herhof  2007). 
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 Tygodnik Ostrołęcki 29.4.2009: 
http://www.to.com.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090429/OSTROLEKA/600301418 
23

 PREZENTACJA : http://ste-silesia.org/bydgoszcz/PrezentacjaZIAJA.pdf 
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Paliwa z instalacji drezdeńskiej są utylizowane z powodzeniem w instalacji współspalania w 
Elektrowni Jänschwalde pod Cottbus, osiągając doskonały  współczynnik wykorzystania energii z 
paliwa R1/D1024 na poziomie 1,173 /PREZENTACJA folia 39-40/. 
 
Paliwa w formie pelletowanej łatwo jest transportować na duże odległości oraz magazynować. 
Wykorzystuje się w tym celu silosy znane z elewatorów zbożowych lub elektrowni na Pelle 
drewniany.  
 
   FILM YOUTUBE: System MBS  - cz.1 
   http://www.youtube.com/watch?v=gPlBjVQJ5K8 
  
 
 
 
 
   FILM YOUTUBE: System MBS  - cz.2 
   http://www.youtube.com/watch?v=LCf3Y5q_BUo 
 
 
 
Powyżej dwuczęściowy film z napisami w języku polskim, w przystępny sposób wyjaśniający zasadę 
działania instalacji mechaniczno-biologicznej stabilizacji.  Na drugim filmie widać dodatkową 
możliwość odzysku materiałowego opakowań szklanych ze strumienia odpadów wymieszanych.  
 
Także w opisie systemów mechaniczno-biologicznego przerobu  MBA (MBP, MBT) autorzy projektu 
wykazali się sporą niewiedzą.  
 
O ile w przypadku systemów termicznych wielokrotnie wskazywano na dokument referencyjny BREF 
z sierpnia 2006 roku, jako na podstawę minimalnych wymagań BAT25 (najlepszych dostępnych 
technik) to w przypadku prezentacji systemów mechaniczno-biologicznych nie kierowano się 

zaleceniami dokumentów referencyjnych BREF dla tych technologii
26. 

 
W szczególności zupełnie nie odniesiono się do wymaganych poziomów emisji z instalacji 

mechaniczno-biologicznych, co pomogłoby prawidłowo określić wymagania inwestycyjne dla 
wariantów I , II i IV z /RAPORTU 6.4, 6.5, 6.7/.  
 
Nieprawidłowo także nakreślono w /RAPORCIE str.97/ możliwe formy odzysku i unieszkodliwiania dla 
systemów mechaniczno-biologicznych.  
Unieszkodliwianie biologiczne D8 nie odnosi się do sposobów obróbki odpadów opisanych w 
dokumencie referencyjnym BREF dla systemów MBA, gdyż te instalacje z założenia nie zajmują się 
utylizacją odpadów przemysłowych, kontaminowanych (np. kontaminowanej gleby) lub 
niebezpiecznych. Dlaczego po wybudowaniu instalacji MBA w Hryniewiczach frakcja BIO miałaby być 
poddawana procesom D8, skoro dziś w ZZO Hryniewicze żadne odpady nie są w ten sposób 
utylizowane( nawet kompost 19 05 01 nie )? /PGO tab.14/ 
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 Definicja wg załącznika II do dyrektywy 2008/98/EU (ramowa o odpadach) 
TEKST: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:PL:PDF 
25

 Definicja wg srt. 2 I 10 dyrektywy 2008/1/EU ( IPPC) 
TEKST: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:PL:PDF 
26

 EIPPCB Sewilla:  http://ftp.jrc.es/eippcb/doc/wt_bref_0806.pdf 
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Proces unieszkodliwiania D8 oznacza m.in., że nie wolno takiego deponatu unieszkodliwiać poza 
specjalnie ku temu celowi wybudowanymi składowiskami, przez co zabronione jest prowadzenie 
rekultywacji terenów zdegradowanych za pomocą deponatu kompostowego z MBA. Tak jednak nie 

jest. Przeczą temu m.in. wymagania dokumentu BREF dla TOC oraz związków chloroorganicznych 

zawartych w deponacie, co najwyraźniej autorom /RAPORTU/ nie jest znane. 
 
W /PREZENTACJI folia42/ pokazany jest przykład rekultywacji za pomocą deponatu z MBA w Lipsku 
wyrobiska górniczego po wydobyciu węgla brunatnego.  
 
Jak dochodzi się w nowoczesnym, zgodnym z BREF systemie mechaniczno-biologicznym do takiej 
jakości deponatu, pokazuje poniższy film z MBA w Lipsku ( ok. 300 tys. ton przerobu rocznie). 
 

 
 
FILM YOUTUBE : System MBA Lipsk 
http://www.youtube.com/watch?v=cpKWDjS4sJY 

 
 
 
Nieznajomości  technologii dowodzi też /RAPORT tab. 6.10/ tabela wg której ze 154 tys. ton 
odpadów, jakie miałyby być produkowane przez obszar zarządzany przez ZZO w Hryniewiczach, aż 

104 124 tony miałyby trafić na składowisko, mimo chęci rozbudowy systemu recyklingu, utrzymania 
kompostowania odpadów zielonych i budowy drogiej instalacji MBA dla całej aglomeracji. Redukcja 
masy przeznaczonej do składowania miałaby wynieść ok. 25%.  
 
Praktyka jest zupełnie odwrotna: to nie o 25% zredukowana zostaje masa wyjściowa, ale po 
zakończeniu procesu przerobu składowanych w formie deponatu jest ok. 25% materiału 
wyjściowego. Czyli redukcja wynosi ok. 75% wsadu. Przykład: MBA w Lipsku27: 
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 SCHEMATY DLA MBA w LIPSKU: 
     http://www.iba-hannover.de/images/stories/referenzen/pdf/iba_mba_croebern.pdf 
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Tym samym autorzy /RAPORTU/ złamali następujące przepisy ustawy OOS z 3.10 2008. 
 
art. 66.1 ust. 5 ustawy OOS: 

 

         Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

         na środowisko powinien zawierać: 

         (…) 

(5)opis analizowanych wariantów, w tym: 

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę´ 

oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

 

art. 66.1 ust. 11 ustawy OOS: 

 

Jeżeli planowane przedsięwzięcie  jest związane 

  z użyciem instalacji, porównanie proponowanej 

technologii z technologia spełniająca wymagania, 

o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. — Prawo ochrony środowiska; (BAT) 

 

art. 66.5 ustawy OOS:  

 

5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie  jest związane 

z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie 

proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami. 

 
Pominięcie prezentacji wysokosprawnego sprawdzonego w instalacjach wielko technicznych systemu 
mechaniczno-biologicznej stabilizacji, pominięcie wymagań dokumentu BREF dla systemów 
alternatywnych, rażące błędy w ocenie technologii i jej produktów finalnych pozwala sformułować 
wniosek, że w/w przepisy prawa nigdy nie były brane na poważnie przez autorów /RAPORTU/. 
 
W ten sposób niemożliwe jest dokonanie racjonalnego wyboru najlepszej technologii oraz 
porównania technik pomiędzy sobą.  

Wariant polegający na niepodejmowaniu inwestycji 

 
W ustawie OOS zapisany jest wymóg opisania skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowaniu przedsięwzięcia. Wprawdzie inwestycja, realizowana zgodnie z POIiS 2.1-5, 
zatytułowana jest jako „zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”  to 
jednak z opisu  
 
Głównym celem realizacji projektu jest zapewnienie miastu 

Białystok i sąsiadującym gminom możliwości 

zagospodarowania odpadów w sposób bezpieczny dla 

mieszkańców i środowiska poprzez stworzenie kompleksowego 

systemu gospodarki odpadami obejmującego: budowę zakładu 

termicznego unieszkodliwiania odpadów, budowę nowego pola 

składowego, rekultywację zamykanych pól składowych, 
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modernizację i rozbudowę istniejącego Zakładu Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.(ze strony mrr.gov.pl) 

 

Wynika, że podstawowym celem jest zagospodarowanie odpadów wymieszanych („resztkowych”) 
powstających w ramach szerszej gospodarki odpadami komunalnymi.  Na stronach 13-14 tego 
opracowania staraliśmy się wykazać, że gospodarowanie odpadami wymieszanymi jest istotnym , 
jednak nie jedynym elementem zintegrowanej gospodarki odpadami. W dobrze funkcjonującym 
systemie problematyka „frakcji resztkowej” dotyczy 45-50% sumy wszystkich odpadów. Dodatkowo, 
jak staraliśmy się wykazać na stronie 15, w wiodących technologicznie państwach „starej Unii” 
najpierw stworzono od podstaw funkcjonujący system recyklingu oparty na selektywnej zbiórce u 
źródła /PREZENTACJA folia20/ a dopiero w drugim etapie zajęto się pozostałymi odpadami 
wymieszanymi, starając się zlikwidować (Austria, Niemcy, Benelux, Skandynawia) lub poważnie 
ograniczyć (reszta EU) składowanie na korzyść downrecyklingu, energetycznego wykorzystania lub 
termicznego unieszkodliwiania.  
 
Dlatego odpowiedź na pytanie postawione w art. 66.1 ust.4 ustawy OOS powinna brzmieć:  
 
„W przypadku rozbudowy selektywnej zbiórki u źródła oraz budowie nowoczesnej sortowni do 
recyklingu materiałowego opakowań, do czego i tak jesteśmy zmuszeni dyrektywą unijną o 
opakowaniach, Białystok do roku 2014 włącznie jest w stanie spełnić wymagania dyrektywy 
składowiskowej , gdyż składowane będzie  21 tys. ton odpadów ulegających biodegradacji.” 
 
To, w jakim stopniu taka forma gospodarowania odpadami jest lepsza lub gorsza dla środowiska, 
powinno wynikać z wyliczeń  
 

• Bilansu energetycznego 

• Bilansu ekologicznego 

• Bilansu emisji gazów cieplarnianych LCA-IWM 

• Bilansu strumieni odpadów wtórnych 
 
Tych bilansów w /RAPORCIE/ niestety brakuje. Zbywanie tematu pisząc, że brak realizacji 
przedsięwzięcia grozi surowymi unijnymi karami, jest demagogią bez pokrycia w faktach. 
Jako przykład można podać Estonię lub Irlandię, które nie posiadają spalarni odpadów ale z 
powodzeniem realizują wymagania unijne w zakresie redukcji odpadów biodegradalnych lub 
Finlandię, która tylko z jedną spalarnią spełnia wszystkie dyrektywy unijne mimo braku okresów 
przejściowych dla składowanych odpadów BIO i opakowań, o jakie wnioskowała Polska.  
 
Paradoksalnie budowa za duże pieniądze spalarni odpadów wymieszanych może się okazać 
ekologicznie mnie korzystna dla środowiska  od recyklingu i kompostowania, mimo odzysku energii 
cieplnej i elektrycznej.  
 
Spalarnie odpadów emitują, oprócz „neutralnego dla środowiska” dwutlenku węgla z biomasy także 
niemałe ilości CO2 ze spalania odpadów wyprodukowanych z paliw kopalnych, przez co emisja cO2 
spalarnia jednej tony odpadów wynosi między 321 kg CO2 eq a 455 kg CO2 eq na tonę odpadów. 
 
Emisje dla innych rodzajów gospodarowania odpadów wynoszą28 odpowiednio: (tona wsadu do 
instalacji, minus oznacza działania kompensacyjne dla środowiska) 
 
MBA:     150 kg CO2 eq/t 

                                                           
28

 SMUL SACHSEN Klimarelevanz Und Energieeffizienz: TEKST: 
http://www.smul.sachsen.de/umwelt/download/abfall/Klimarelevanz_und_Energieeffizienz.pdf 
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Kompostownie pryzmowe: -50 kg CO2 eq /t 
Kompostownie mechaniczne:  50 kg CO2 eq/t 
Fermentownie:   -50 kg CO2 eq/t 
Recykling: 
Żelaza  -1927 kg CO2 eq/t 
Aluminium -12868 kg CO2 eq/t 
Papieru  -183…-347 kg CO2 eq/t 
Szkła  -106…-192 kg CO2 eq/t 
Tworzywa -254 kg CO2 eq/t 
 
Składowiska: 
Stare, bez odgazowania  986 kg CO2 eq/t 
Nowe, z odgazowaniem 640 kg CO2 eq/t 
Składowanie deponatu z MBA 50 kg CO2 eq/t 
 
Jak można wywnioskować z powyższego zestawienia, przyrównywanie emisji spalania do 
najprostszego składowania jest zbytnim uproszczeniem. Prawdopodobne, że dodanie emisji 
składowanej na nowoczesnym składowisku frakcji resztkowej oraz kompensacyjnego działania 
poprzez recykling (szczególnie metali i tworzyw) można dojść do korzystniejszego bilansu gazów 
cieplarnianych niż poprzez spalanie maksymalnej części odpadów. 
 
W /PREZENTACJI folie 39-40/ przedstawiliśmy w trakcie trwania panelu eksperckiego wyliczenia 
sprawności energetycznej dla paliw z drezdeńskiego MBS w połączeniu ze współspalaniem w 
elektrowni jako domieszka do węgla brunatnego w stosunku 44:1. 
 
Poprzez wydzielenie metali, inertów oraz osuszenie paliwa można uzyskać w przeliczeniu z tony 

świeżych odpadów ok. 0,6 MWh energii elektrycznej netto. To wartości wg dokumentu BREF 
niedostępne dla instalacji termicznych.  
 

Rynek energii w Białymstoku 

 
W latach 2000-2009 /RAPORT str. 115/ w Białymstoku sprzedawano następujące 
ilości ciepła poprzez sieci ciepłownicze: 
 
2000 - 5,2 mln GJ 
2001 - 5,4 mln GJ 
2002 - 5,2 mln GJ 
2003 - 5,1 mln GJ 
2004 - 4,8 mln GJ 
2005 - 4,5 mln GJ 
2006 - 4,3 mln GJ 
2007 - 4,2 mln GJ 
2008 - 4,2 mln GJ 
2009 - 4,0 mln GJ (prognoza)             El. Jänschwalde k/ Cottbus 
 
Z /RAPORTU/ wynika, że między 2000 a 2009 ilość potrzebnego w Białymstoku ciepła spadła o ponad 
milion GJ (20%).  Tymczasem spalarnia ma produkować ok. 105 GWh ciepła , czyli 0,378 mln GJ 
 
Ta ilość zostanie najprawdopodobniej zaoszczędzona w najbliższych latach na wskutek dalszej 
modernizacji sieci oraz wprowadzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (audytu 
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energetycznego), co promować będzie dalsze inwestycje proekologiczne skutkujące oszczędnością 
zużycia energii.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie: po co w Białymstoku kolejna elektrociepłownia ( spalarnia),która będzie 
produkować maksymalnie 0,37 mln GJ ciepła skoro już dziś nadwyżka mocy EC przy 
Andersa i Ciepłowni "Zachód" jest tak wielka, że MPEC (właściciel ciepłowni Zachód) mógłby 
praktycznie nie włączać ciepłowni w sezonie grzewczym? ( Zachód produkuje ok 1,2 mln GJ ciepła ) 
 
Spalarnia jest zbyt mała, by przejąć funkcję większych konkurentów , przez co użytkownicy ciepła w 
BI będą musieli ponosić nie tylko koszta użytkowania spalarni, ile jeszcze utrzymywania w gotowości 
mocy przesyłowych do Zachód i EC, bo przecież inwestować trzeba. 
 
Powyżej grafika przedstawiająca wytwórców ciepła w Białymstoku w roku 2014. Spalarnia odpadów 
ma być własnością miasta, podobnie jak przez spółkę miejską MPEC jest dzisiaj ciepłownia „Zachód” 
na Ściance. Konkurencją dla nich jest i będzie EC przy ul. Andersa, który należy do prywatnej 
francuskiej spółki energetycznej. Sieci ciepłowniczej należą do MPEC czyli do miasta. 
 
Dotychczasowi użytkownicy rynku energetycznego dzielili się rynkiem następująco: zapotrzebowanie 
w lecie gwarantuje EC , w zimie za to ciepłownia „Zachód” włączana jest na pełną moc kosztem EC. 
Dzięki takiemu podziałowi rynku ok. 1 mln GJ sprzedaje „Zachód” a pozostałe 3 mln EC. Obbydwie 
firmy w ostatnim czasie poczyniły inwestycje: 
 
MPEC29  wymienił palenisko oraz układ sterowania, dodatkowo produkują z SO2 w spalinach siarczan 
magnezu, który może być używany jako nawóz nieorganiczny. Zakład nie działa w Kogeneracji, 
emisje: 
 
"Pomiary na pracującej instalacji wykazały następujące sprawności oczyszczania: 
- redukcja SO2 -  90% 
- redukcja CO - 13,70% 
- redukcja NOx - 17,4% 
- redukcja pyłu - 74,2%" 
 
EC30 pod koniec 2008 otworzyło linię do spalania drewna o mocy 50 GWh energii elektrycznej oraz 
1,2 mln GJ energii cieplnej. To moc porównywalna z "Zachodem" oraz 4 razy większa od spalarni, z 

                                                           
29

  INTERNET: http://www.mpec.bialystok.pl/kategorie,65.html 
30

 INTERNET: http://www.ec.bialystok.pl/ECB/index.php (blok za 88 mln PLN) 
 

EC – 4,5 mln GJ 

 

 

Zachód – 1,2 mln GJ 

 

 

Spalarnia – 0,4 mln GJ 

 

     42% BIO 

Rynek ciepłowniczy w 

Białymstoku po 2014 roku: 

 Możliwa substytucja 

  

Paliwa kopalne 

 

 Paliwa odnawialne 
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tym, że w tym bloku spalają tylko drewno (100% BIO) a w spalarni ilość energii BIO jest na poziomie 
42%, reszta to energia nieodnawialna. 
 
Patrząc na rynek energetyczny można stwierdzić, że na 4 mln GJ energii cieplnej jaką potrzebuje 
aktualnie Białystok 27% ( 1,2 mln GJ ) jest energią zieloną a pozostała część ( 2,8 mln ) energią 
nieodnawialną, z czego ok 1,6 mln GJ jest produkowana w ekologicznej kogeneracji (skojarzeniu z 
produkcją prądu). 
 
W /RAPORCIE/ jest zapisane, że białostocka spalarnia spełni warunek z zał.2 do dyrektywy 
2008/98/EU dla zakładu recyklingu R1 , osiągając współczynnik R1/D10 sprawności energetycznej na 
poziomie 0,78 /RAPORT tab.2.3/ dla kogeneracji.  
 
Jednakże w tej dyrektywie jest jeszcze jedna ważna definicja- odzysku energii:  
 
„„odzysk” oznacza jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły 

użytecznemu zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym wypadku 

zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do 

spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub w szerszej gospodarce. Załącznik II zawiera nie 

wyczerpujący wykaz procesów odzysku” 

 

 Czyli: o ile energia nie jest potrzebna, to spalanie odpadów NIE jest odzyskiem. Zgodnie z definicją 

odzysku trzeba w /RAPORCIE/  wykazać, ile ton węgla zostanie zaoszczędzone ( i w jakiej instalacji ) 

jeżeli Białystok  przestawi się z kogeneracji węglowej na ciepłownictwo z odpadów. Reguła R1/D10
31

 

to wynik kompromisu w sprawie spalarni odpadów. Zezwala się, by spalarnie odpadów mogły być 

traktowane jako zakłady recyklingu a nie unieszkodliwiania ( wyższe miejsce w hierarchii 

postępowania z odpadami ) jednak tylko wtedy, gdy wyliczony przelicznik sprawności energetycznej 

instalacji (Formuła R1/D10) jest wyższy niż 65%, przy czym promuje się produkcję energii elektrycznej 

z odpadów nad produkcję energii cieplnej.  

Dodatkowo budowa spalarni w Białymstoku w obecnym kształcie stoi w sprzeczności z zasadą 

poszanowania energii, która jest uregulowana w dyrektywach 2006/327EU oraz 2004/8/EU.  

Dyrektywa kogeneracyjna nr 2004/8/EU wspiera produkcję energii elektrycznej i cieplnej w 

skojarzeniu ( kogeneracji ), przez co w maksymalnym stopniu wykorzystana może być odpadowa 

energia cieplna z procesów produkcji energii elektrycznej w elektrowniach węglowych i na biomasę.  

Bilansowanie energii cieplnej wytworzonej w skojarzeniu, jeżeli ma być zgodne z prawodawstwem 

unijnym, powinno odpowiadać definicjom i przepisom dyrektyw 2004/8/EU ( tzw. kogeneracyjnej ) 

oraz 2006/32/EU o efektywności rynku energetycznego. W art. 3 dyr. 2004/8/EU podane są m.in. 

definicje ciepła użytkowego i zapotrzebowania: 

„ciepło użytkowe” oznacza ciepło wytwarzane w procesie 

kogeneracji w celu zaspokojenia ekonomicznie uzasadnionego 

popytu na ciepło lub chłodzenie; 

 

„ekonomicznie uzasadnione zapotrzebowanie” oznacza zapotrzebowanie, 

które nie przekracza potrzeb w zakresie ciepła 

lub chłodzenia i które w innej sytuacji zostałoby zaspokojone 

                                                           
31

 WZOR: (EN elx2,6 + EN thx1,1)/EN chemiczna odpadów 
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w warunkach rynkowych przy zastosowaniu procesów 

wytwarzania energii innych niż kogeneracja 

 
Te dwie definicje powodują, że w przypadku przyłączenia spalarni do sieci ciepłowniczej ,która już ma 

nadwyżkę podaży energii cieplnej ze skojarzenia, wszystkie pozostałe źródła ciepła stracą część praw 

do emisji „czerwonych certyfikatów” z produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu, gdyż 

zapotrzebowanie „przestanie być uzasadnione ekonomicznie”. 

Dyrektywa o efektywności rynku energetycznego nr 2006/32/EU reguluje wszelkie mechanizmy 

rynku energetycznego, które wspierają oszczędność energii, surowców wtórnych oraz rozwijają 

wolną konkurencję. Dyrektywa ta nie została jeszcze implementowana przez Polskę, grozi nam za to 

procedura karna przez KE. 

Poprawa efektywności wykorzystania energii umożliwi wykorzystanie potencjalnych oszczędności 

energii w sposób ekonomicznie efektywny. Środki poprawy efektywnego wykorzystania energii 

mogłyby prowadzić do tych oszczędności, w ten sposób wspomagając Wspólnotę w zmniejszaniu jej 

uzależnienia od importu energii. Ponadto ukierunkowanie na technologie efektywniej wykorzystujące 

energię może pozytywnie wpłynąć na innowacyjność i konkurencyjność we Wspólnocie, jak 

podkreślono w Strategii Lizbońskiej. 

Ważne definicje: 

 
„efektywność energetyczna”: stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu 

energii (czyli: sprzedajemy tyle samo energii lub innych usług mimo podłączenia do sieci nowej 
spalarni-elektrociepłowni -  obniżamy efektywność energetyczną systemu ) 
 
„poprawa efektywności energetycznej”: zwiększenie efektywności końcowego wykorzystania energii 

dzięki zmianom technologicznym, gospodarczym lub zmianom zachowań 

 
„oszczędność energii”: ilość zaoszczędzonej energii ustalona poprzez pomiar lub oszacowanie zużycia 

przed i po wdrożeniu jednego lub kilku środków poprawy efektywności energetycznej przy 

jednoczesnym zapewnieniu normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii 

 
„działania służące poprawie efektywności energetycznej”: wszelkie działania, które zwykle 

prowadzą do sprawdzalnej i wymiernej lub możliwej do oszacowania poprawy efektywności 

energetycznej 

 

Spalarnia w takim wypadku mogłaby konkurować pod względem ekologicznym jedynie z ciepłownią 

Zachód, gdyż nie pracuje ona w kogeneracji oraz spala „nieekologiczne” tj. kopalne paliwo. Być może 

ilość ciepła w mieście będzie spadać na tyle poważnie, że w przyszłości wystarczyłaby dla 

Białegostoku jedynie ciepło z EC oraz ze spalarni.  

W takim wypadku jednak oczekiwalibyśmy ze strony MPEC  deklaracji co do zgody na wyłączenie 

ciepłowni „Zachód”  po wybudowaniu spalarni. Istnienie aż trzech zakładów wytwarzających energię 

w sezonie grzewczym nie ma racji bytu. Utrzymywanie na siłę przez MPEC sprzedaży ciepła z Zachód i 

spalarni kosztem EC może spowodować bardzo niekorzystny bilans CO2 oraz marnotrawienie energii. 
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Sprawność energetyczna 

 

Emisje CO2 dla spalarni kształtują się następująco: 

 

jedna tona odpadów to średnio 0,455 tony emisji CO2 na tonę spalanych odpadów ( w literaturze jest 

od 0,321 do 0,572 kg CO2 )32 

 

Wyliczenie ilości spalanego CO2 na 1 MWh energii elektrycznej: 

 

Spalarnia na godzinę spala 15,5 tony śmieci i chce produkować maksymalnie 6,56 MWhel energii 

elektrycznej /RAPORT tab.2.3/. 

 

Jedna MWhEl  wytwarza  się przez spalenie 2,36 tony śmieci. 

To daje 2,36 x 0,455 = 1,073 tony CO2/MWhel (liczony jest CO2 z paliw kopalnych) 

 

Polskie elektrownie bez kogeneracji mają emisje 1,05-1,00 t CO2/MWhel 

Porównanie bawarskich spalarni do białostockiej 

 

spalarnia Kaloryczność 
MJ/kg 

Ilość 
odpadów 

Ilość 
linii 

Prąd 
GWh 

Ciepło 
GWh 

Popiół 
Mg/r 

Żużel 
Mg/r 

R1/D10 
% 

Coburg 10,3 134,5 tys. 2 39 86 5,3 31,5 0,52 

Bamberg 10,0 105 tys. 3 12,5 95 3,6 27,5 0,47 

Geiselbullach 11,8 101 tys. 3 48 13,5 3,6 24,3 0,42 

Białystok 7,5 121 tys. 1 26 118 8,6 36,5 0,78 

 

Powyższa tabela pokazuje ilości produkowanych energii przez trzy porównywalne wielkością 

spalarnie bawarskie33 do projektowanej spalarni w Białymstoku. 

Autorzy /RAPORTU/ chcą z relatywnie mało kalorycznych odpadów wytworzyć ilość energii 

porównywalnej do sprawności najlepszych, wielkich spalarni odpadów w Europie.  

Jednakże cytując uśrednione dane zapomina się dodać fakt, że spalarnie europejskie spalają o wiele 

bardziej kaloryczne odpady od tego, co planuje się spalać w Białymstoku. Wynika to po części z faktu 

                                                           
32

 FAULSTICH , M „CO2-Minderungspotenziale und Anwendung der Klimaschutzinstrumente 
in EFRE-Ziel-2-Gebieten (EULV 25)” Monachium 2008 
33

 DANE: Itad.de 
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silnego recyklingu w krajach „starej Unii”, co skutkuje rosnącymi wielkościami odpadów wtórnych 

(grupa 19) z instalacji recyklingu i mechaniczno-biologicznego przerobu a tym samym dużej ilości 

wysokokalorycznych odpadów o zmniejszonej zawartości substancji toksycznych i inertów. 

Przedstawione trzy spalarnie wykazują średnią kaloryczność odpadów na poziomie 10-11 MJ/kg , 

mimo że każda z nich spala mokre osady ściekowe lub pozostałości fermentacyjne o niskiej wartości 

grzewczej. 

Także ilość żużla, a przede wszystkim pyłów w białostockiej spalarni sugeruje raczej niską ogólną 

sprawność energetyczną systemu. Dlatego zapisy o tak dużej sprawności trzeba uznać za 

przesadzone, tym bardziej, że wg danych EC34 średnia długość sezonu grzewczego w Białymstoku 

trwa nie 5280 godzin, jak chcą autorzy /RAPORTU tab. 2.3/ ale 4344 godziny. 

Tym samym długość zyskownego sezonu grzewczego się skraca a długość sezonu letniego, gdzie tylko 

5MW mocy cieplnej będzie można oddać do sieci – wydłuża. 

Biorąc pod uwagę wymóg substytucji ciepłowni „Zachód” przez spalarnię w sezonie zimowym 

warto się zapytać, czy budowa spalarni w Białymstoku jest ekonomicznie uzasadniona. 

Problematyka pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 Traktatu Unijnego 

 

Naszemu stowarzyszeniu  znane są wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tej kwestii, 

zarówno w  wersji projektu35  jak i wersji zatwierdzonej z 28.4.2009 roku36 . W przypadku próby 

ograniczania sprzedaży energii cieplnej przez EC przez operatora sieci ciepłowniczej sama budowa 

spalarni będzie mogła być uznana jako (dozwolona) pomoc publiczna w myśl art. 87 TWE. 

O ile jeszcze w przypadku gospodarki odpadami (spalarnia jako zakład utylizacyjny) można 

dyskutować, czy pomoc publiczna istnieje to w przypadku rynku energetycznego (spalarnia jako 

elektrociepłownia)  niewspółmiernie wysokie dofinansowanie unijne może zachwiać 

konkurencyjnością pomiędzy podmiotami prywatnymi i beneficjentem środków unijnych.  

Dlatego  w obecnym systemie prawnym (brak władztwa nad strumieniem odpadów, brak konkurencji 

w sieciach przesyłu ciepła) chęć budowy białostockiej spalarni odpadów będzie pomocą publiczną, 

gdyż nie zostanie spełniona tzw. czwarta przesłanka z Altmark.  

W myśl wyroku ETS (C-280 z 24.7.2003) wybór operatora (oraz całego systemu) nie spełnia wymogów 

pomocy publicznej, jeżeli zostanie zrealizowany w sposób „najmniej kosztowny dla społeczności” 

czyli po takich kosztach, jakie wynikłyby, gdyby realizacji podjęłoby się przedsiębiorstwo średniej 

wielkości, dobrze zarządzane, liczące na rozsądny zysk które byłoby wstanie spełnić nałożone wymogi 

wynikające ze świadczenia usług użyteczności publicznej. 

 Dodatkowym warunkiem jest wymóg wyłonienia takiego przedsiębiorstwa w drodze procedury 

przetargu publicznego, i to tak, by nie doprowadzić do zakłócenia lub zachwiania wolnej 

konkurencji na rynku firm i technologii. 

                                                           
34

 INTERNET: http://www.ec.bialystok.pl/ECB/index.php 
35

 INTERNET: http://ste-silesia.org/prawo/wytyczneEU.pdf 
36

 INTERNET: http://ste-silesia.org/prawo/wytyczneEU-2.pdf 
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Emisje 

 

W /RAPORCIE tab.8.7/ pokazano nieprawidłowe normy emisyjne dla spalarni odpadów. Inaczej niż 

chcą autorzy, w załączniku nr 5 rozporządzeniu37 2005.260.2181nie ma przedstawionej tej tabeli co w 

/RAPORCIE tab. 8.7/. Dla przykładu obowiązujące normy dla tlenków azotu (NOx)
38 wynoszą 200 

mg/Nm3 a nie 400 mg/Nm3 , jakby to można było wywnioskować z /RAPORTU/.  

Zwracamy też uwagę na istotny mankament w/w rozporządzenia: nie ma w nim norm emisyjnych 

dla amoniaku NH3 , przez co niemożliwe się staje wg polskiego prawa kontrola prawidłowej pracy 

niekatalitycznej instalacji redukcji NOx. Jak ważny jest pomiar amoniaku w związku z redukcją 

niekatalityczną SNCR, przedstawimy poniżej. 

Emisje związków azotu – SNCR 

 

 

System niekatalitycznej redukcji SNCR nie jest /PREZENTACJA folia5/ najskuteczniejszą metodą 

redukcji tlenków azotu. W prostej konfiguracji, jaka jest planowana w Białymstoku, skuteczność nie 

przekroczy 75% sumy NOx w spalinach surowych, które mogą nieść 400-500 mg/Nm3 NOx. 

Problemem małych instalacji (do takich zalicza się spalarnie mniejsze niż 200 tys. ton przerobu 

rocznie) są „szpice emisyjne” spowodowane heterogenicznością paliwa oraz małą pojemnością kotła. 

                                                           
37

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji       
Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181 INTERNET: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052602181 
 
38

 NOx – sumaryczne tlenki azotu przeliczone jako dwutlenek azotu NO2 , mg/Nm
3 –  

miligram substancji w
 

normowanym metrze sześciennym przy 1013 hPa i temperaturze pomiaru 0 C.  

SNCR z odzyskiem nadwyżki 

amoniaku przez płuczkę 

amoniakalną i recyrkulację           

(w Białymstoku nieplanowane) 
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W celu utrzymania i zagwarantowania normy „unijnej” 200 mg/Nm3 NOx  należy wychodzić w trakcie 

projektowania instalacji z oczyszczaniem spalin na poziomie 70-100 mg/Nm3 NOx . W tym celu w 

wielu instalacjach, szczególnie małych, łączy się technologię SNCR z SCR (katalizatorem DeNOx w 

dalszej części aparatury oczyszczającej) lub optymalizuje się instalację SNCR. 

Oprócz metod pierwotnych ograniczania tlenków azotu (które są wprawdzie wymienione w 

/RAPORCIE str.90/ ale nie przewiduje się ich zastosowania) jak np. recyrkulacja spalin lub wtrysk 

kamienia dolomitowego bezpośrednio do komory spalania, instalacje SNCR można poddać 

optymalizacji, która jednak jest kosztowna. Jedna z metod polega na dodaniu trzeciego poziomu 

wtryskiwaczy w komorze i ustawienie ich po przekątnej a nie w poziomie dzięki czemu: 

• Osiąga się lepszą homogeniczność NH3 w spalinach 

• Optymalizuje się czas redukcji w kotle w odniesieniu do zakresu temperatur 

• Uzyskuje się lepszą efektywność rozkładu w spalinach (m.in. przez regulacją wilgotności i 
powietrza) 
 

Minusem tych działań inwestycyjnych jest obniżenie się ogólnej sprawności kotła, co jednak nie jest 

celem autorów /RAPORTU/ którzy podkreślają wyższość SNCR nad SCR właśnie z powodów wyższej 

sprawności energetycznej.  

Dlatego najprostszą metodą dotrzymywania norm dla NOx w strumieniu gazów oczyszczonych 

poniżej 200 mg/Nm
3 jest ponadmiarowe dozowanie amoniaku (wody amoniakalnej, mocznika) w 

kotle tak, by nadwyżka molowa NH3/NOx w spalinach surowych wynosiła przynajmniej 2,5. Takie 

działanie w Europie, gdzie istnieje norma emisyjna dla amoniaku 10 mg/Nm3 w gazach 

oczyszczonych powoduje konieczność zaprojektowania instalacji do odzysku/recyrkulacji amoniaku 

( NH3-Stripper oraz ewentualnie instalacja do desorpcji NH3 z pyłów np. w piecu obrotowym) tak, by 

przez komin nie uciekało za wiele nieprzereagowanego amoniaku. 

W Polsce jak widać z opracowania /RAPORTU/, planuje się wykorzystać lukę prawną w normach 

emisyjnych i eliminować emisje tlenków azotu kosztem… emisji amoniaku w spalinach oraz w 

sezonowanych pyłach filtracyjnych. Takie działanie nie ma jednak wiele wspólnego z BAT dla roku 

2013. 

Z tego powodu w Europie instaluje się poza SNCR bardzo często /PREZENTACJA folie 8-13/: 

• Dodatkowy katalizator SCR (DeNOX) – Hameln 

• Recyrkulację spalin do kotła – Lidkoeping 

• Płuczkę NH3 Walthera – Berlin 

• Specjalny filtr z węglem aktywnym – Boeblingen 

• Kombinuje z dodatkowym elektrofiltrem przy wyjściu z kotła – Bonn 

• SNCR używa się z instalacją mokrego, dwustopniowego oczyszczania spalin 
 
Nic takiego nie planuje się jednak w Białymstoku. Dlatego należy uznać projekt takiego 

oczyszczania spalin jako krytyczny, niedostosowany zarówno do wsadu jak i wielkości instalacji. 

 
Należy też zwrócić uwagę, że w styczniu 2009 roku w Niemczech uchwalono nowe rozporządzenie 
dot. Emisji ze spalarni (37. BImSchV) które dla instalacji oddawanych do użytku po 1.1.2013 roku 

przewiduje dopuszczalne emisje tlenków azotu maksymalnie 100 mg/Nm3 NOx. Wprowadzenie 
tego przepisu na wiodącym rynku instalacji termicznego przekształcania w Europie oznacza, że w 
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roku 2013, kiedy ma być oddana białostocka spalarnia do użytkowania, norma 200 mg/Nm3 NOx nie 
będzie już normą dla najlepszej dostępnej techniki, tym bardziej, że już dziś bardzo wiele instalacji 
(szczególnie tych z SCR i mokrym oczyszczaniem spalin) wykazują emisje NOx na poziomie39 30-50 
mg/Nm3 NOx. 
 
Technologia SCR powoduje o wiele mniejsze zużycie amoniaku, gdyż stosunek molowy NH3/NOx w 
spalinach 0,8-1,0 , przez co problem emisji amoniaku do atmosfery jest mniejszy. 
 
Chcemy jeszcze zauważyć, że oprócz emisji odorów z nieprawidłowego magazynowania 
odpadów/pożarów to właśnie emisje amoniaku mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów z 

instalacji, czego pragnie się przecież uniknąć. 
 

Emisje rtęci 

 

Inną emisją istotną dla środowiska ale i dla zdrowia mieszkańców jest emisja rtęci.  Niestety, ciężko 

nam o jakiekolwiek merytoryczne uwagi w tym temacie gdyż brak nam (oraz tym bardziej autorom 

/RAPORTU/) wiedzy na temat morfologii odpadów komunalnych.  

Nie może tak, że odpady dopasowuje się do ilości posiadanych środków finansowych przez inwestora 

czy wysokości dofinansowania ale powinno być odwrotnie: to instalacje oczyszczania spalin (oraz 

pierwotnych metod oczyszczania spalin)powinny być dopasowane pod regionalną specyfikę 

spalanych odpadów.  Skąd autorzy wiedzą, że planowany adsorber wapienny z dodatkowym 

wtryskiem węgla aktywnego wraz z pojedynczym filtrem workowym wystarczy ? Bo dokumenty 

referencyjne BREF tak mówią? Bo średnia emisja spalarni w Europie lub w ZUSOK spełnia te normy? 

Te dane nie dają pewności, że instalacja białostocka będzie bezpieczna dla środowiska.  

Wspominaliśmy już wcześniej o dobroczynnym „efekcie masy” dla spalarni – czym większa, tym 

bardziej sprawna energetycznie a przy okazji bezpieczniejsza. Doskonałym przykładem jest spalarnia 

w Amsterdamie, spalająca 1,5 mln ton odpadów i szczycąca się sprawnością energetyczną netto na 

poziomie 31% przy bardzo niskich normach emisyjnych. 

W /PREZENTACJA folie 8-13/ pokazaliśmy kilka wybiórczych schematów funkcjonowania spalarni w 

Europie, czerwonym krzyżykiem zaznaczyliśmy, z czego zrezygnowano w spalarni białostockiej 

(schemat /PREZENTACJA folia7/).  

Mniejsze instalacje, które z tego powodu mogą mieć problemy z zachowaniem normy emisyjnej w 

sytuacji krytycznej (nielegalne pozbycie się wiadra pełnego akumulatorów czy środków ochrony 

roślin) stosują różne strategie kontroli przychodzących odpadów: 

• Kontrola, sortowanie i homogenizacja odpadów na wejściu (Fayetteville, Lidkoeping) 

• Instalacja mechaniczno-biologiczna przed spalarnią /ZUSOK/ Warszawa 

• Stosowanie do spalania jedynie paliw alternatywnych i balastu z sortowni (Berlin) 

• Dodatkowe filtry workowe lub elektrofiltry oraz złoże koksowe w celu eliminacji rtąci razem z 
cząsteczkami pyłu (Bonn) 
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 Np. w spalarni w Wiedniu-Spittelau INTERNET: http://gospodarka-odpadami.pl/inne/Spittelau.pdf 
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W warunkach białostockich najprostszym rozwiązaniem wydaje się instalacja dotykowego filtra 

„dioksynowego” oprócz adsorbera wapiennego z wtryskiem węgla aktywnego oraz wysyłanie do 

spalania jedynie odpadów przesortowanych w ZZO w Hryniewiczach. Bardzo niskie stan 
świadomości ekologicznej oraz raczkująca selektywna zbiórka powoduje, że ładunek substancji 
niebezpiecznych i metali ciężkich wraz z odpadami komunalnymi do kotła spalarni może być dużo 
wyższy niż w krajach „starej Unii”. Z tego powodu nasze instalacje powinny być lepsze i bardziej 

skomplikowane niż te istniejące w Niemczech, Szwecji czy Holandii. Analiza /RAPORTU/ wskazuje 
jednak, że ma być odwrotnie: spalarnia białostocka ma węzeł oczyszczania spalin typowy dla tzw. 

Elektrowni EBS, czyli spalarni spalającej jedynie wyselekcjonowane paliwa alternatywne o określonej 
kaloryczności, i wartościach chloru i metali ciężkich. Spalanie mniej toksycznych odpadów skutkuje 
niższymi kosztami instalacji i samego oczyszczania spalin. 
 
/CEWEP/ (/PREZENTACJA folia6/) wskazuje, że wpływ spalarni odpadów na zatrucie gleby (poprzez 

emisje rtęci) jest wprost proporcjonalny do zawartości tego pierwiastka w odpadach kierowanych 

do spalenia. Czym wyższe stężenie-tym gorzej. Wzrost selektywnej zbiórki leków, baterii i złomu 
elektronicznego w Europie powoduje, że stężenie rtęci w odpadach stale się obniża, do ok. 0,35g/Mg 
Hg obecnie. 
 
Ile jest rtęci w białostockich odpadach? Niewiadomo. Jednak BARDZO niepokojące są dane z jedynej 
polskiej spalarni w Warszawie. W prezentacji /ZUSOK folia 28/ podaje się aktualne stężenie rtęci w 
kompoście wysortowywanym z odpadów wymieszanych.  To 2,2g Hg/Mg suchej masy kompostu. 
 
Zakładając szczęśliwie, że na 65 tys ton kierowanych do ZUSOK cała rtęć jest wyłapywana przez 
instalacje do kompostowania i do spalania jest kierowane 41 tys ton wolnych od rtęci, to stężenie w 
suchej masie dla całości odpadów wynosi sumarycznie ok. 0,8g Hg/Mg odpadów.  To tyle , co CEWEP 
rejestrował w „starej Unii” na początku lat 90-tych! 
 
Czy prosta instalacja oczyszczania spalin poradzi sobie z 4-krotnie większym ładunkiem rtęci w 

odpadach niż to jest w „starej Unii”?. Bez wstępnego sortowania, jak to jest w ZUSOK, lub 
zainstalowania mokrego systemu oczyszczania spalin z dodatkowym złożem koksowym,  jest to raczej 
niemożliwe. 
 
Na zakończenie tego tematu proponuję obejrzeć ten film, gdyż choć takiego przypadku nie było 
jeszcze w Europie, to niewykluczone, że wydarzyć sią on może w Białymstoku40: 
 
 
 
   FILM YOUTUBE – niewybuchy w Hryniewiczach 6.8.2008 

http://www.youtube.com/watch?v=3L0sx_APk8I 
 
 
 

Sortowanie wstępne odpadów i ich kontrola może zapobiec dostaniu się niewybuchów do komory 

spalania. Ewentualna eksplozja w kotle zniszczy ruszt, palniki, wtrysk SNCR a tym samym spowoduje 

ogromne straty i konieczność niekontrolowanego wygaszania instalacji typu „czarna chmura” , jak to 

się niekiedy odbywa41 także w „starej Unii” 
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 PRASA: http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080807/BIALYSTOK/547989222 
 
41

 MATERIAŁ Zdjęciowy pożarów w spalarniach: http://ste-silesia.org/polemiki/pozary 
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Badania tła odniesienia i wielkości emisji skumulowanej 

 

W /RAPORCIE 8.2.1.4/ wskazano jako metodykę obliczania stanu jakości powietrza (tła 

zanieczyszczeń oraz emisji skumulowanej) za pomocą programu OPERAT 2000 dla Windows firmy 

PROEKO, Usługi Komputerowe w Ochronie Środowiska, Al. Wolności 21/11, Kalisz. System obliczeń 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym OPERAT uwzględnia referencyjne 

metody obliczeniowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 5 grudnia 2002 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (2003.1.12). 

Niestety, rozporządzenie to, na wskutek nowelizacji42 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 26 

kwietnia 2007 roku (2007.88.587) jest nieobowiązujące43. Konkretnie w zmienianym art. 222.2 p.o.ś. 

zapisano, że Minister Środowiska wyda nowe rozporządzanie dla wartości odniesienia niektórych 

substancji w powietrzu. Do tego czasu stare rozporządzenie (2003.1.12) zachowuje swoją moc, 

jednak nie dłużej niż przez dwa lata od chwili uchwalenia nowelizacji, tj do 26 kwietnia 2009 roku. 

Ponieważ minister do dziś takiego rozporządzania nie wydał, to wszelkie obliczenia wykonane za 

pomocą programu operat są nieważne a wartości odniesienia na dziś dzień są niemierzalne.  

Z tego powodu  nie jest możliwe w zgodzie z prawem unijnym dokonać analizy środowiskowej, czy 

instalacja budowy spalarni ma ponadnormatywny wpływ na środowisko czy też nie ma. Dlatego 

wydanie decyzji środowiskowej o obecnej sytuacji prawnej spowoduje złamanie szeregu dyrektyw 

unijnych, m.in. dyrektywy siedliskowej i ptasiej (NATURA 2000) oraz dyrektywy dotyczące ochrony i 

kontroli jakości powietrza: 96/62/EU , 99/30/EU oraz 2000/69/EU. Na ich podstawie wydano m.in. 

Program Ochrony Powietrza dla Białegostoku /ATMOTERM 2008/ oraz istnieje monitoring jakości 

powietrza /WIOS/.  

Także wysokość komina (50 m /RAPORT tab. 8.11/) wydaje się w takim wypadku ustalona na zasadzie 

dowolności, w celu uzyskania żądanych wyników. W ten sposób strona społeczna została wyłączona z 

możliwości kontrolowania wyliczeń dla tła i emisji skumulowanej. 
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 ISAP: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070880587+2009%2408%2420&min=1 
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 ISAP : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030010012 
 


