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Słowniczek z Ustawy o odpadach Art. 3  

 Odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to 
odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów 
 

 Bioodpady – rozumie się przez to ulegające biodegradacji 
odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne 
z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów 
zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego,  
a także porównywalne odpady z zakładów produkujących 
lub wprowadzających do obrotu żywność 
 

 Odpady zielone – rozumie się przez to odpady komunalne 
stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także 
targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic  
i placów  



Wymóg selektywnej zbiórki 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 19) 
§ 3. Selektywnie zbiera się: 
 papier 
 szkło 
 metale 
 tworzywa sztuczne 
 odpady ulegające biodegradacji,  

ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów 



Opis standardów frakcji 

Odpady biodegradowalne kuchenne  
(kod odpadu 20 01 08) – frakcja zawiera odpady spożywcze 
i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii itp. w tym: 
zepsute warzywa i owoce, obierki z owoców i warzyw, odpady 
pochodzenia zwierzęcego powstałe w procesie obróbki 
kulinarnej i resztki żywności powstałe z tych produktów 
przeterminowana żywność (bez opakowania), fusy z kawy i 
herbaty, zamoczony lub zatłuszczony papier opakowaniowy np. 
po maśle lub wędlinach, odchowy zwierząt domowych z chowu 
i hodowli nieprzeznaczonego do uboju lub sprzedaży 
(towarzyszących) Odpady te powinny odpowiadać definicji 
zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 10 Uoo. Niedopuszczalne są 
leki i inne odpady niebezpieczne oraz zwierzęta padłe. Odpady 
powinny być dostarczane luzem lub wyłącznie w workach 
ulegających biodegradacji posiadających atest wydany przez 
uprawnioną do tego organizację. 





Opis standardów frakcji 

Odpady biodegradowalne zielone zbierane selektywnie  
(kod odpadu 02 01 03 i 20 02 01) – frakcja zawiera 
odpady powstające podczas pielęgnacji terenów zielonych przy 
posesjach, ogródkach lub zieleni miejskich w tym: rośliny i 
ziemia po nich, skoszona trawa, liście i drobne gałęzie, trociny, 
elementy drewniane niemalowane, nieimpregnowane środkami 
chemicznymi, niezawierające elementów z tworzyw sztucznych 
i elementów metalowych. Niedopuszczalne są odpady kamieni, 
popiołu, płyt wiórowych i pilśniowych oraz odpady kuchenne. 
Odpady te powinny odpowiadać definicji zawartej w art. 3 ust. 
1 pkt 10 i pkt 12 Uoo. Kolor worków brązowy wykonanych z 
folii PE lub HDPE o minimalnej pojemności 80 l wypełnione do 
min. ¾ objętości, lub dostarczane luzem. 







Odpady ulegające biodegradacji 
przyjęte w 2017 r. 

Kompostowanie  

Odpadowa masa 
roślinna 02 01 03 

– 183,35 Mg 

Odpady ulegające 
biodegradacji  
20 02 01 – 
4114,24 Mg 

Stabilizacja 
tlenowa 

Skratki 19 08 01 
– 27,52 Mg  

Ustabilizowane 
komunalne osady 

ściekowe  
19 08 05 –  
89,38 Mg 

Odpady kuchenne 
ulegające 

biodegradacji  
20 01 08 – 
537,28 Mg 



Odpady kuchenne 

Przyjęcie i 
magazynowanie 

•Ręczne 
wysypywanie 
worków 

•Magazynowanie 
do zebrania 
odpowiedniej 
ilości 

Kompostownia 
kontenerowa 

•Intensywna 
stabilizacja 
tlenowa 

•Okres ok. 1 
miesiąca 

•Aktywne 
napowietrzanie 
świeżym 
powietrzem 

•Uzyskanie 
temperatury min. 
65° C przez 48 h 

•Oczyszczanie 
powietrza na 
biofiltrze 

Pryzmy 

•Przerzucanie 
minimum raz w 
tygodniu 

•Proces naturalny 

•Brak 
zastosowania 
środków 
wspomagających 

Kompost 
nieodpowiadający 
wymaganiom  
19 05 03 

•Przesianie na sicie 
mobilnym o 
średnicy oczek 20 
mm 

•Frakcja nadsitowa 
kierowana 
ponownie do 
biokontenera ze 
świeżymi 
odpadami 

•Frakcja podsitowa 
stanowi odpad o 
kodzie 19 05 03 - 
kompost 
nieodpowiadający 
wymaganiom 

•Wykorzystywany 
przy tworzeniu 
okrywy 
rekultywacyjnej 
składowiska  















Odpady zielone 

Przyjęcie i 
magazynowanie 

•Ręczne 
wysypywanie 
worków 

•Oględziny 
odpadów 
(stwierdzenie 
braku 
zanieczyszczeń 
pochodzenia 
zwierzęcego) 

•Magazynowani
e do zebrania 
odpowiedniej 
ilości 

Bioreaktory 
kompostowni 

•Formowanie 
wsadu 

•Intensywne 
kompostowanie 

•Okres min. 1 
miesiąca 

•Aktywne 
napowietrzanie 
świeżym 
powietrzem 

•Monitorowanie  
temperatury i 
tlenu 

•Uzyskanie 
temperatury 
min. 65° C 
przez 48 h 

•Oczyszczanie 
powietrza na 
biofiltrze 

Pryzmy 

•Przerzucanie 
minimum 1-2 
razy w tygodniu 

•Proces naturalny 

•Brak 
zastosowania 
środków 
wspomagających 

•Okres 6-10 
tygodni 

Dojrzewanie 

•Przesianie na 
sicie mobilnym 
o średnicy 
oczek 20 mm 

•Frakcja 
nadsitowa 
kierowana 
ponownie do 
bioreaktora 

•Frakcja 
podsitowa 
dojrzewa na 
placu 
magazynowym 

•Przerzucanie 
raz w miesiącu 

•Monitoring 
temperatury do 
ustabilizowania 
z otoczeniem 

„Kompost 
Adamki” 

•Uzyskuje się 
produkt -  
środek 
poprawiający 
właściwości 
gleby 

•Oczekuje na 
sprzedaż dla 
odbiorców 

















„Kompost Adamki” 



„Kompost Adamki” 

 Organiczny środek poprawiający właściwości gleby 

 Zwiększa zasobność gleby w fosfor, potas oraz 
substancję organiczną 

 Pod uprawy polowe roślin rolniczych, roślin 
ozdobnych i trawników oraz na użytkach zielonych 
i do rekultywacji gleb 

 Należy wymieszać z wierzchnią warstwą gleby 

 Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin 

 Obecnie dostępny w sprzedaży 

 



Dziękuję za uwagę! 


