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Cel badao  

Celem analiz było oszacowanie potencjału technicznego 
biodegradowalnych odpadów komunalnych w Polsce. 
  
Potencjał teoretyczny biodegradowalnych odpadów – 
rzeczywista produkcja biodegradowalnych odpadów. 
 
Potencjał techniczny biodegradowalnych odpadów –  
ilośd biodegradowalnych odpadów która może byd wykorzystania 
na cele energetyczne. W naszych badaniach zdefiniowana jako 
frakcja organiczną w odpadach powstających na jednego 
mieszkaoca.  
Z frakcji organicznej wykluczono takie odpady, jak: papier i 
tektura oraz odpady tekstylne.  
 

 



Definicja odpadów komunalnych (Eurostat) 

Odpady komunalne obejmują odpady wytwarzane w : 

- gospodarstwach domowych, 

- małych przedsiębiorstwach,  

- instytucjach publicznych, 

- zbierane przez gminy. 

 

 



Metodyka 

• Analizę potencjału technicznego odpadów 
biodegradowalnych przeprowadzono na podstawie 
danych Eurostat, z których wykorzystano informację o 
ilości produkowanych odpadów na jednego mieszkaoca w 
przekroju NUTS-2. 

 

• Procent frakcji organicznej w ogólnej ilości wytwarzanych 
odpadów określono na podstawie bazy danych OECD 

(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). 

 



Metodyka 

• Procent odbieranych śmieci przez firmy komunalne 
pozyskano z bazy danych UNSD (United Nations Statistics 
Division ).  

 

• Ludnośd w regionach NUTS-3 przyjęto na podstawie bazy 
danych firmy ESRI (Environmental Systems Research 
Institute).  

 



Metodyka 

• Algorytm obliczeniowy szacujący potencjał techniczny 
przyjęto za metodyką opracowaną w projekcie BEE 
(Biomass Energy Europe).  

 

• Celem projektu BEE było ujednolicenie metodologii 
oceny zasobów biomasy do celów energetycznych w 
Europie i krajach sąsiednich. Projekt był realizowany w 
latach 2008-2010.  

 

 



Metodyka 

Vis M.W., van den Berg D., Koppen S., Schorb A.: Organic 
waste. In: Biomass resource assessment handbook, 
Harmonization of biomass resource assessments, best 
practices and methods handbook, M. W. Vis i M. Dees (eds). 
Biomass Energy Europe, Publisher VDM Verlag, Germany, 
2011, p. 115-141.  

 

 



Metodyka 
Formuła  

TP_BMWx,y = MSWx,y * POPx,y * ACCx * OCx * LHVBMW * 10-6   

TP_BMWx,y = potencjał techniczny biodegradowalnych odpadów 
komunalnych kraju x w roku y (kt rok–1 )  

• MSWx,y = produkcja odpadów na osobę (t·osoba–1·rok–1) - Eurostat 

• POPx,y = populacja kraju (osoby) - ESRI 

• ACCx = udział populacji korzystającej z serwisu komunalnego przy 
odbiorze odpadów   (%) - UNSD 

• OCx = zawartośd frakcji organicznej w odpadach w kraju x (%) – OECD 

• LHVBMW = wartośd energetyczna biodegradowalnych odpadów (GJ t-1) 
– IPPC 2006 

• x = kraj   y = rok  



Metodyka 

W celu przeliczenia modelowanej masy na energię przyjęto 
na podstawie raportu IPPC 2006 oraz BIOBIB, że jednej tonie 
odpoadów biodegradowalnych o wilgotności 50% odpowiada 
kalorycznośd równa 6.7GJ/t. 

 

Źródło: 

- IPPC (Międzynarodowy Zespół do spraw Zmian Klimatu, 
2006, Przewodnik do sporządzania krajowych raportów emisji 
gazów cieplarnianych Wolumen 2 Energia) 

- BIOBIB (baza danych dla biopaliw). 

 

 

 



  Wyniki 



Wyniki 
Europa:  
Całkowity potencjał teoretyczny biodegradowalnych odpadów 
wynosi  - 90,0 Mt (605 PJ). Średnia wartośd dla NUTS -3 jest 69.0 
kt. 
Całkowity potencjał techniczny biodegradowalnych odpadów 
wynosi  - 71,2 Mt (477 PJ). Średnia wartośd dla NUTS -3 jest 54.3 
kt. 
 
Polska: 
Całkowity potencjał teoretyczny biodegradowalnych odpadów 
wynosi  - 5,4 Mt (36,3 PJ).   Średnia wartośd dla NUTS -3 jest 82,0 
kt. 
Całkowity potencjał techniczny biodegradowalnych odpadów 
wynosi  - 3,6 Mt (24,4 PJ). Średnia wartośd dla NUTS - 3 jest 55.2 
kt. 
 
 



Wyniki – Potencjał teoretyczny  

 

 



Wyniki – Potencjał techniczny  

 

 



Wyniki − Gęstośd zaludnienia w Polsce 

 

 



Wyniki − Gęstośd przestrzenna biodegradowalnych 
odpadów komunalnych w NUTS 3 w Polsce 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Dziękuję za uwagę 

www.iung.pulawy.pl 


