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Przykłady sieci 
funkcjonujących w Europie

Chociaż brytyjski model administracji publicznej, 
różni się w pewnym stopniu od rozwiązań przyję-
tych w większości państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, to idea funkcjonowania Sieci - postrze-
ganej jako forum koordynacji kwestii dotyczących 
środowiska z krajowymi programami rozwojowy-
mi, opracowywania wytycznych i narzędzi dla nich 
oraz wymiany doświadczeń między jej uczestnika-
mi - doskonale odnajduje się również w warunkach 
brytyjskich. 

Inny jest przekrój instytucji funkcjonujących w ramach 
Sieci, jak też inny jest charakter ich wzajemnych po-
wiązań. Co więcej, ze względu na specyfikę brytyj-
skiej administracji i zarządzania programami unijnymi, 
w obrębie zadań z zakresu środowiska wskazać moż-
na na funkcjonowanie kilku sieci. Wszystkie one peł-
nią rolę instytucjonalnego łącznika pomiędzy admini-
stracją rządową a odseparowaną od niej administra-
cją terenową. 

Sieci funkcjonujące w Wielkiej Brytanii często mają 
charakter nieformalny i funkcjonują na zasadzie two-
rzonych się ad hoc grup zadaniowych, dlatego też  
w poniższym omówieniu znajdzie się kilka z nich, zin-
stytucjonalizowanych i działających na terenie Anglii 
(osobne struktury mogą działać bowiem - w ramach 
tych samych zadań - na terenie Szkocji, Walii oraz Ir-
landii Północnej).
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Organem generalnie odpowiedzialnym za politykę do-
tyczącą środowiska w Wielkiej Brytanii jest Minister-
stwo Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (DEFRA). 
Do zadań resortu środowiska należy przede wszyst-
kim wyznaczanie kierunków polityki, wyrażanie jej po-
przez stosowne akty prawa i współpraca z innymi pod-
miotami celem jej implementacji. Ministerstwo zajmuje 
się między innymi kwestiami dotyczącymi środowiska 
naturalnego, roślinności, dzikich zwierząt, biodywersy-
fikacji, zrównoważonego rozwoju, zielonej ekonomii, 
ochrony środowiska oraz kontroli emisji. Jest również 
Instytucją Zarządzającą dla szeregu programów krajo-
wych, realizowanych w obszarze ochrony środowiska 
i rolnictwa.

http://www.defra.gov.uk

Głównym organem wykonawczym, odpowiedzialnym 
przed Ministrem Środowiska, Żywności i Spraw Wsi 
za sprawy środowiska i zrównoważonego rozwoju, 
jest Agencja Środowiska (Environment Agency - EA). 
Agencja odgrywa kluczową rolę w wyznaczaniu priory-
tetów ochrony środowiska dla brytyjskich instytucji rzą-
dowych szczebla centralnego. Utworzenie EA wiązało 
się z koniecznością zebrania, rozproszonych uprzed-
nio po różnych instytucjach, uprawnień administracji  
w zakresie ochrony środowiska, co też przyczyni-
ło się do efektywniejszego prowadzenia działań z za-
kresu zrównoważonego rozwoju. Zintegrowane podej-
ście umożliwiło zwrócenie uwagi na kwestie środowi-
ska, zarówno na etapie planowania, jak i prowadzenia 
działalności. Agencja zatrudnia przeszło 12 000 pra-
cowników, a jej roczny budżet przekracza 1.3 mld fun-
tów(GBP). Jako instytucja publiczna w około 70% fi-
nansowana jest bezpośrednio z budżetu państwa, po-
zostałe 30% uzyskując w ramach wpływów z różnych 
systemów opłat. Sieć biur terenowych Agencji zapew-

nia wsparcie dla lokalnych samorządów w prowadze-
niu działalności z zakresu ochrony środowiska. Jest 
ona również Instytucją Pośredniczącą w programach 
zarządzanych przez Ministerstwo, z których finanso-
wane są inwestycje środowiskowe (Life+).

http://www.environment-agency.gov.uk

Zarówno Ministerstwo, jak i Agencja wspierają różnymi 
sposobami przejawy społecznej aktywności w zakresie 
ochrony środowiska i promowania zrównoważonego 
rozwoju, odgrywając w nich w - zależności od okolicz-
ności i oczekiwań - rolę animatora, promotora, spon-
sora bądź obserwatora. Działalność ta niejednokrotnie 
przyjmuje sieciową formę, obejmując swoim zasięgiem 
osoby i instytucje związane z zagadnieniami, które są 
przedmiotem działania danej sieci. 

Inicjatywa Kapitał Naturalny (The Natural Capital Initia-
tive - NCI) – uznawana jest za wiodącą brytyjską sieć, 
w ramach której spotykają się przedstawiciele świata 
nauki, polityki, biznesu, przemysłu oraz organizacji po-
zarządowych. Jej celem jest propagowanie praktycz-
nych i sprawdzonych metod przyjaznego podejścia 
do środowiska, które mogą być z powodzeniem sto-
sowane w praktyce. Zajmuje się także identyfikowa-
niem przeszkód rozwojowych w polityce środowisko-
wej i rekomenduje sposoby rozwiązywania wynikają-
cych z tego powodu problemów. NCI rozpowszechnia 
swoje zalecenia poprzez organizację warsztatów, de-
bat i seminariów, jak też propaguje je za pomocą opra-
cowywanych raportów i opinii. Inicjatywa angażuje się 
również w projekty zmierzające do bezpośrednich im-
plementacji rekomendowanych rozwiązań, identyfiku-
jąc dla nich źródła finansowania z krajowych i europej-
skich źródeł. 

Utworzona w 2008 roku jako partnerstwo pomiędzy 
Brytyjskim Stowarzyszeniem Ekologicznym, Stowa-
rzyszeniem Biologicznym oraz Centrum Ekologii i Hy-
drologii, posiada sekretariat, którego prace koordynują 
jej działanie w okresie pomiędzy spotkaniami grup ro-
boczych i komitetu sterującego. W ramach Sieci funk-
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cjonuje również pod-forum, nazwane Siecią Wiedzy o 
Ekosystemach, w której uczestnictwo otwarte jest dla 
wszystkich osób oraz instytucji  pragnących uzyskać 
stosowne informacje, czy też podzielić się swoja wie-
dzą.

http://www.naturalcapitalinitiative.org.uk

Partnerstwo Życie w Zmieniającym się Środowisku (Li-
ving With Environmental Change) - jest inicjatywą 22 
organizacji sektora publicznego, finansujących, bada-
jących i wykorzystujących badania oraz opracowania 
z zakresu środowiska. W ich skład wchodzą podmio-
ty badawcze, ministerstwa odpowiedzialne za różne 
aspekty kształtowania środowiska, zdecentralizowa-
ne jednostki administracji oraz agencje rządowe. Sek-
tor prywatny reprezentuje Rada Doradcza Biznesu. 
Cele partnerstwa realizowane są w sześciu głównych 
obszarach: Klimat, Ekosystem, Zdrowie, Infrastruktu-
ra, Zasoby oraz Społeczeństwo. Dedykowane jest im 
przeszło 70 różnych form działania, wyrażających się 
pod postacią programów, obserwacji, centrów dosko-
nalenia lub konkretnych projektów. Działania te skła-
dają się na wydatki rzędu 1.2 miliarda funtów (GBP). 
Partnerstwo nie posiada budżetu typowego dla jedno-
stek sektora publicznego. Swoją działalność finansuje 
ze składek organizacji je tworzących, przyjmuje pomoc 
od ekspertów z instytucji wspierających, korzysta także 
z ich wsparcia w prowadzeniu sekretariatu, jak również 
w utrzymywaniu oraz rozwijaniu baz danych, niezbęd-
nych na potrzeby projektów badawczych. 

http://www.lwec.org.uk

Sieć Doceniania Natury (The Valuing Nature Network) 
- stawia sobie za główny cel rozwijanie  partnerstwa, 
które  na różnych poziomach współpracy ma pomagać 
w identyfikowaniu tematów, rozwijaniu badań i promo-
cji działalności naukowej, dotyczącej bioróżnorodno-

ści, ekosystemów i zasobów naturalnych. Sieć wspie-
ra przekładanie tych działań na rozwiązania politycz-
ne i pragmatyczne w sferze publicznej oraz prywatnej. 
Punktem wyjścia dla tak założonego celu jest przeko-
nanie, że skuteczną pomoc politykom i osobom decy-
zyjnym w ich działalności na rzecz środowiska, można 
zapewnić tylko poprzez poznanie i zrozumienie go, a 
następnie przygotowywanie opracowań i formułowanie 
zaleceń. Osoby związane ze światem finansów, polityki 
i spraw społecznych powinny lepiej zrozumieć i doce-
nić znaczenie środowiska i związanych z nim interakcji 
biologicznych, chemicznych i fizycznych. Zdaniem po-
mysłodawców osiągnięcie tych założeń będzie skutko-
wało upowszechnieniem dążenia do postępu zgodnie z 
ideą zrównoważonego rozwoju i stosowaniem rozwią-
zań dedykowanych konkretnym potrzebom. Dlatego 
też głównym przejawem wsparcia, udzielanego przez 
sieć potencjalnym beneficjentom, jest identyfikowanie 
możliwości finansowania interesujących projektów ba-
dawczych, dotyczących środowiska.

http://www.valuing-nature.net

Brytyjska Sieć Ekonomistów Środowiskowych (UK Ne-
twork of Environmental Economists - UKNEE) - mimo, 
że adresowana do stosunkowo wąskiej grupy zawodo-
wej, odgrywa istotną rolę w systemie angielskich sieci. 
Wspiera współpracę ekonomistów ze środowiska aka-
demickiego, firm konsultingowych, prywatnych przed-
siębiorstw i państwowych instytucji. Członkowie sie-
ci kontaktując się ze sobą mogą zarówno lepiej śle-
dzić ostatnie osiągnięcia w dziedzinie ochrony środo-
wiska, jak i szybciej dzielić się swoimi doświadczenia-
mi. Aktywność UKNEE przejawia się głównie na grun-
cie regularnie organizowanych seminariów i konferen-
cji z zakresu finansowania i dochodowości działalności 
środowiskowej.

http://www.eftec.co.uk/general/uknee-home
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Brytyjskie Stowarzyszenie Prawa Środowiskowego 
(UK Environmental Law Assaciation - UKELA) - podob-
nie jak sieć UKNEE, stanowi forum utworzone przez 
wąską grupę ekspercką, choć nie zarezerwowane wy-
łącznie dla niej. Zrzesza ono głównie prawników, pra-
gnących zwrócić uwagę na elementarne znaczenie 
środowiska w zakresie dochodzenia swoich praw przez 
obywateli. Obszarem, w którym UKELA funkcjonuje, są 
ustalenia Konwencji w Aarhus z 1998 r.,  o Dostępie 
do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowa-
niu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Spra-

Pod koniec listopada 2011 r. nad Jeziorem Zegrzyń-
skim odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Go-
spodarki Wodno-Ściekowej funkcjonującej w ra-
mach krajowej sieci „Partnerstwo: Środowisko dla 
Rozwoju”. W dwudniowym spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowi-
ska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Mi-
nisterstwa Środowiska, instytucji zarządzających 
oraz wdrażających programy operacyjne.

Listopadowe posiedzenie GR Wodno-Ściekowej mia-
ło charakter wizyty studyjnej, podczas której uczestni-
cy poza omówieniem bieżących zadań mieli możliwość 
odwiedzenia Stacji Filtrów Warszawskich.

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zaprezento-
wali obiekty historyczne oraz technologiczne Stacji Fil-
trów należącej do systemu warszawskich wodociągów. 
Uczestnicy spotkania zwiedzili najstarszy z trzech wo-
dociągów - Zakład Wodociągu Centralnego, który jako 
jedyny posiada dwa ciągi technologiczne:

- Pierwszy ciąg technologiczny – zaprojekto-
wany przez brytyjskiego inżyniera Williama Lindleya, 
wzbogacony w 1933 roku o Zakład Filtrów Pospiesz-
nych uzdatnia obecnie wodę infiltracyjną czerpaną 
spod dna Wisły przez 4 ujęcia brzegowe i Ujęcie Za-
sadnicze Wodociągu Praskiego „Grubą Kaśkę”. W pro-
cesie uzdatniania woda filtrowana jest przez filtry po-
spieszne i filtry powolne, dezynfekowana dwutlen-
kiem chloru. Filtry powolne w ramach realizowanego w 
MPWiK Programu Poprawy Jakości Wody wyposażo-
ne zostały w ostatnich latach w węgiel aktywny.

- Drugi ciąg technologiczny – uruchomiony  
w 1972 r. oczyszcza wodę pobraną z Osadnika Czer-
niakowskiego wykorzystując proces wstępnego utle-
niania, koagulacji z użyciem siarczanu glinowego, fil-
tracji pospiesznej i dezynfekcji dwutlenkiem chloru. 
Odczyn wody korygowany jest wodą wapienną. 

Zakład Wodociągu Centralnego posiada laborato-
rium, które bada wodę na każdym z etapów  uzdatnia-
nia oraz w sieci przewodów rozprowadzających ją do 
odbiorców. Oprócz kontroli jakości wody wykonywanej 

Wizyta studyjna grupy roboczej 
ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej 

wach Dotyczących Środowiska. Stowarzyszenie kon-
centruje się na „kulturze obywatelstwa środowiskowe-
go” poprzez propagowanie informacji o prawach i zo-
bowiązaniach dotyczących korzystania ze środowiska. 
Grupy robocze podzielone są według obszarów, któ-
rym mają udzielać wsparcia i pomocy. To zaś przejawia 
się nie tylko w formie udzielania porad prawnych, ale 
także organizacji spotkań i seminariów dla poszczegól-
nych grup obywateli. Stricte sieciową formą działalno-
ści są spotkania grup zadaniowych, identyfikujących 
problemy i poszukujących rozwiązań w takich dziedzi-
nach, jak zmiany klimatu i energetyka, kodeks handlo-
wy, spory środowiskowe, zanieczyszczenia i odszko-
dowania, ochrona przyrody, zrównoważony rozwój, 
woda oraz odpady. Ze względu na występujące róż-
nice w uregulowaniach prawnych, powołano też gru-
py do spraw Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Dzia-
łalność stowarzyszenia finansowana jest ze sprzeda-
ży reklam na jego stronie internetowej, sprzedaży biu-
letynu oraz świadczenia usług prawnych za pomocą 
serwisu elektronicznego. Dodatkowym źródłem docho-
dów są składki członkowskie oraz datki. Wiele usług  
i świadczeń odbywa się na zasadach wolontariatu.

http://www.ukela.org
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przez laboratorium wybrane parametry są monitorowa-
ne przez urządzenia pomiarowe w systemie on-line. 

Uczestnicy spotkania zwiedzili m.in. Zespół Filtrów Po-
wolnych i Pośpiesznych, Stację Ozonowania Pośred-
niego oraz Filtracji na Węglu Aktywnym.

Podczas wizyty studyjnej Pan Zenon Chęć, Zastęp-
ca Dyrektora RZGW w Warszawie ds. Zarządu Zlewni 
Narwi w Dębem zaprezentował uczestnikom spotkania 
Stopień Wodny oraz Elektrownie Wodną Dębe.

Członkowie GR zwiedzili budowle Stopnia Wodnego 
Dębe, które skoncentrowane są wokół spiętrzonych 
wód Narwi i Bugu tworzących obecnie Jezioro Ze-
grzyńskie o całkowitej pojemności ok. 90 mln m3, po-
wierzchni 33 km2 i średniej głębokości 

2,86 m, przy NPP 79 m n.p.m. Kr. Cofka jeziora wzdłuż 
Narwi sięga do Pułtuska, wzdłuż Bugu do miejscowo-
ści Ślężany.

Obiekt wybudowany w 1963 roku, początkowo miał być 
jednym ze stopni kaskady Bugu, ale do dziś pozostał 
stopniem jedynym. 

Fot. Filtry powolne, E. Kosela, 2011

Fot. Filtry pośpieszne, E. Kosela, 2011

Rys.1. Stopień Wodny Dębe - Jaz, RZGW w Warszawie, E. Błaszczyk
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W skład budowli Stopnia Wodnego Dębe wchodzą:

►  Zapora czołowa ziemna: długość 230 m, na-
chylenie skarp - 1:3 w części wahań zwierciadła wody, 
1:2 w części nadwodnej,
►  Jaz piętrzący pięcioprzęsłowy: długość 117,6 
m, zamknięcia z napędem łańcuchowym, zasuwy pła-
skie z klapami lodowymi, przepływ kontrolny 3261 m3/s 
(rys.1),
►  Przepławka dla ryb komorowo-kaskadowa: 
liczba stopni 25, przepływ wody 1,5 m3/s,
► Elektrownia wodna: 4 turbiny Kaplana o osi 
pionowej, moc 20 MW, produkcja średnia roczna 91 
GWh, maksymalna przepustowość 430 m3/s (rys.2). 

Budynek elektrowni usytuowany jest w osi stopnia i sta-
nowi jego element piętrzący. Ze względu na niewielką 
pojemność użytkową zbiornika w stosunku do dobowe-
go dopływu Elektrownia Wodna Dębe należy do gru-
py elektrowni zbiornikowych o wyrównaniu dobowym.

Na stopniu zamontowano automatyczny system kon-
troli zapory, który umożliwia stałą obserwację zjawisk 
występujących na obiekcie.

Poniżej głównego obiektu wybudowany został próg sta-
bilizujący dno w celu powstrzymania erozji dna rzeki. 

Lewobrzeżne tereny znajdujące się w depresji o po-
wierzchni 4701 ha są chronione przed zalaniem przez 
13 ziemnych zapór bocznych i obwałowań o łącznej 
długości 59 km oraz przez 14 pompowni wraz z kom-
pleksami odwadniającymi o łącznej długości rowów od-
wadniających 95 km. 

Rys.2. Stopień Wodny Dębe - Elektrownia, RZGW w Warszawie,   E. Błaszczyk

Fot. Stopień Wodny Dębe, E. Kosela, 2011
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Obecnie Stopień Wodny oraz Jezioro Zegrzyńskie wy-
korzystywane są do:

► Produkcji energii elektrycznej
► Poboru wody przez Wodociąg Północny
► Rekreacji i sportów wodnych
► Żeglugi (droga wodna II klasy).

Źródło:
http://www.mpwik.com.pl
http://www.warszawa.rzgw.gov.pl 
Stopień Wodny Dębe, RZGW w Warszawie, Zakład 
Energetyczny Warszawa – Teren S.A. 

Na przełomie lutego i marca członkowie grupy ro-
boczej Gospodarka Odpadami, funkcjonującej w 
ramach Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Roz-
woju”, przez 3 dni uczestniczyli w międzynarodo-
wym wyjeździe technicznym do Austrii. 

Celem wyjazdu było zapoznanie  z funkcjonującymi 
zakładami zajmującymi się mechaniczno-biologicz-
nym przetwarzaniem odpadów komunalnych i przemy-
słowych. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość przyjrze-
nia się surowcom wykorzystywanym do produkcji pali-
wa alternatywnego (RDF), zwiedzili instalacje, w któ-
rych produkuje się RDF oraz  poznali rodzaje produko-
wanych paliw w tych instalacjach.

Paliwo RDF (Refuse Derived Fuel - Paliwo z odpadów) 
jest jednym szczególnym rodzajem paliwa alternatyw-
nego - uzyskanego w procesie odzysku odpadów po-
siadających wysoką wartość opałową. Wykorzystywa-
ne jest głównie w przemyśle cementowym, jako za-
miennik paliw konwencjonalnych, w tym węgla kamien-
nego i mazutu (Rys.1).

Paliwa alternatywne w porównaniu z paliwami ropo-
pochodnymi (benzyną, olejem napędowym) posiadają 
trzy zasługujące na uwagę zalety: niezależność ener-
getyczną (można produkować z własnych surowców 
kopalnych i produktów rolnych), niską emisję (zmniej-
szenie zanieczyszczenia powietrza), zmniejszenie 
kosztów energochłonności wytworzenia produktu.

Konieczność stosowania paliwa pochodzącego z od-
padów staje się częścią dzisiejszych uregulowań go-
spodarki odpadami. Ze względu na regulacje prawne, 
które zakazują składowania nieprzetworzonych odpa-
dów, lub co najmniej mocno je utrudniają, paliwo to cią-
gle nabiera znaczenia w świetle ochrony klimatu i ro-
snących kosztów energii. Materiały potencjalnie pod-
legające recyklingowi są oddzielane od odpadów ko-
munalnych, poprodukcyjnych i odpadów wielkogabary-
towych a frakcje o dużej wartości kalorycznej są prze-
twarzane na oznaczone paliwa formowane*. W zależ-
ności od wartości opałowej i wielkości frakcji, takie pa-
liwo stosowane jest w instalacjach przemysłowych wy-

Paliwo z  odpadów  

* Paliwa formowane (paliwa alternatywne) – to palne odpady w formie stałej, przeznaczone do wykorzystywania jako paliwa w procesach prze-
mysłowych, wytworzone poprzez przetwarzanie niektórych odpadów innych niż niebezpieczne, które w wyniku przekształcenia termicznego nie 
powodują przekroczenia standardów emisyjnych.

Fot. Stopień Wodny Dębe, E. Kosela, 2011
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korzystujących spalanie w piecach fluidalnych, cemen-
towniach, a w przyszłości może być również stosowa-
ne w oddzielnych elektrowniach opalanych paliwem 
RDF.

W Austrii już od 2004 roku obowiązuje zakaz składo-
wania odpadów nieprzetworzonych na składowiskach. 
Kilkuletnie doświadczenie tego kraju w dziedzinie go-
spodarki odpadami jest niezwykle cenne dla takich 
państw jak Polska, w których kwestia odpadów jest 
wciąż dużym problemem.

W pierwszym dniu wizyty studyjnej członkowie grupy 
roboczej ds. Gospodarki Odpadami mieli możliwość 
odwiedzenia Zakładu Mechaniczno-Biologicznego 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wiener Neu-
stadt o przepustowości 24 tyś. Mg odpadów komunal-
nych rocznie. 

Zakład składa się z sortowni i kompostowni odpadów, 
oraz punktu zbierania odpadów problemowych po-
chodzących od mieszkańców miasta Winer Neustadt. 
Zakład obsługuje 35 gmin  i jest własnością miasta. 
Mieszkańcy segregują odpady „u źródła”, także odpa-
dy biodegradowalne. 

W Zakładzie natomiast niesortowane odpady komunal-
ne poddawane są sortowaniu, w wyniku którego otrzy-
muje się frakcję wysokokaloryczną, która następnie 
przekazywana jest do zakładów produkujących paliwo 
alternatywne. Bioodpady poddawane są kompostowa-

niu w kompostowni odpadów. Na szczególną uwagę 
uczestników zwrócił zorganizowany dwuetapowy pro-
ces kompostowania. Pierwszy etap prowadzony jest  
w zamkniętej hali, z napowietrzaniem wymuszonym  
i dopalaniem zanieczyszczeń powietrza pochodzących 
z procesu intensywnego kompostowania oraz drugi 
etap polegający na kompostowaniu w otwartych pry-
zmach z mechanicznym przerzucaniem. Do procesu 
kompostowania  w innych instalacjach wykorzystywa-
ne są odpady pochodzące z selektywnej zbiórki biood-
padów oraz frakcja ulegająca biodegradacji uzyskana 
z sortowania odpadów komunalnych. W wyniku proce-
su kompostowania odpadów z selektywnej zbiórki bio-

Rys. 1 Produkcja paliwa z odpadów - RDF, źródło : http://www.agrex-eco.pl/resources/upload/RDF.pdf

Kompostowania odpadów frakcji biodegradowalnych - I etap   
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odpadów typu np. trawa, gałęzie  wytwarzany jest peł-
nowartościowy kompost, natomiast  z drugiego rodza-
ju surowca do kompostowania wytwarzany jest stabili-
zat, który przekazywany jest na składowisko odpadów. 

Urządzenia dopalające zanieczyszczenia z kompostowni odpadów

Kompostownia bioodpadów – etap I

Kompostowania odpadów –etap II

Punkt zbierania odpadów problemowych

Miejsce gromadzenia świetlówek

Drugiego dnia uczestnicy grupy roboczej zwiedzili Za-
kład Produkcji RDF-u Termoteam w Retznei.  Instala-
cja powstała dzięki współpracy spółki komunalnej Sau-
bermacher i cementowni Lafarge Perlmooser. W zakła-
dzie selekcjonuje się wysokokaloryczne odpady, a na-
stępnie przetwarza w wysokiej jakości paliwo alterna-
tywne dostarczane następnie do cementowni. Zakład 
ma wydajność 55 tys. Mg rocznie, z możliwością pod-
niesienia wydajności do 90 tys. Mg. Został on przed-
stawiony jako jeden z największych i posiadających 
najnowocześniejszą instalację do produkcji paliwa al-
ternatywnego z odpadów w Austrii, a nawet w Euro-
pie. Firma przygotowuje paliwo alternatywne  wyłącz-
nie na potrzeby Cementowni Lafarge Perlmooser, zlo-
kalizowanej nieopodal zakładu. Instalacja do produk-
cji RDF składa się z przede wszystkim z separatorów 
oraz rozdrabniarek. Wszystkie urządzenia zlokalizo-
wane są w hali, która wyposażona jest w urządzenia 
do oczyszczania powietrza. Odpady nie nadające się 
do przetworzenia na paliwo gromadzone są selektyw-
nie w boksach a następnie transportowane do innych 
zakładów. Odpady stanowiące surowce do produkcji 
RDF to odpady komunalne, przemysłowe oraz przede 
wszystkim odpady opakowaniowe. Instalacja jest w 
pełni zautomatyzowana. Na jednej zmianie do produk-



Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju
Krajowa Sieć Organów Zarządzania Środowiskowego

Sekratariat Sieci: tel. (22) 57 92 169, fax: (22) 57 92 112, kom. 0 783 923 769, sekretariat_sieci@gdos.gov.pl

NETLETTER 03/ kwiecień 2011

cji paliwa pracują zaledwie 4 osoby. Odpady przywożo-
ne do zakładu w celu wytworzenia z nich RDF charak-
teryzują się przede wszystkim niskim stopniem zanie-
czyszczenia i wysoką kalorycznością, dzięki czemu ła-
two uzyskuje się z nich paliwo o określonych parame-
trach. Właściwa jakość wytwarzanego paliwa jest nie-
zmiernie istotna dla zapewnienia stabilności procesu 
wypału klinkieru w cementowni.

Hala produkcji RDF

Hala produkcji RDF

Boksy na odpady nie przetwarzane na paliwo

Magazyn RDF-u

Taśmociąg do przesyłu paliwa do cementowni

Droga paliwa alternatywnego do cementowni

Uczestnicy wizyty studyjnej mieli także możliwość 
zwiedzenia sortowni odpadów komunalnych oraz tzw. 
centrum recyklingu w Graz, czyli miejsca, gdzie miesz-
kańcy miasta przywożą odpady „problemowe” (tzn. od-
pady niebezpieczne, pochodzące z odpadów komu-
nalnych, a także odpady wielkogabarytowe). Zakład 
osiąga przepustowość około 74 tys. Mg odpadów ko-
munalnych rocznie. Do zakładu należą kompostow-
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nia tlenowa, sortownia odpadów selektywnie zbiera-
nych oraz centrum recyklingu. W zakładzie produko-
wany jest kompost oraz wysokokaloryczna frakcja od-
padów. Członkowie grupy roboczej zapoznali się z sys-
tem zbiórki odpadów w mieście Graz, który polega na 
tym, że do zakładu przywożone są zmieszane odpa-
dy komunalne i bezpośrednio kierowane są na sor-
townie odpadów. Wyodrębnione frakcje przekazywa-
ne są innym podmiotom do dalszego zagospodarowa-
nia. Mieszkańcy Graz mogą również we własnym za-
kresie przywozić odpady problemowe do centrum mia-
sta, gdzie pozostawiają je w odpowiednio oznakowa-
nych pojemnikach do magazynowania poszczególnych 
rodzajów odpadów.  

Jednorazowy przywóz odpadów o masie do 200 kg 
jest bezpłatny, natomiast powyżej tej masy przywożący 
zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę, zgodnie z 
określonym taryfikatorem. Do poboru opłat służą kasy 
samoobsługowe zlokalizowane poza centrum recyklin-
gu. Miejsce lokalizacji kas, znajdujących się poza skła-
dowiskiem oraz fakt, uiszczania opłat po opuszczeniu 
centrum recyklingu wzbudził ogólne zdziwienie i zasko-
czenie uczestników wyjazdu. W przypadku nie uisz-
czenia stosowanej opłaty za przywóz odpadów (choć 
jest to rzadkością w Graz) opracowany jest specjalny 
system naliczania sankcji. System przywozu odpadów 
jest monitorowany i dane dotyczące przywożących od-
pady są zapisywane. W przypadku nie wniesienia sto-
sownej opłaty, system sygnalizuje jej brak przy kolejnej 
próbie wjazdu na teren centrum recyclingu. Dostawca 
odpadów dopiero po uiszczeniu opłaty za poprzedni 
wjazd wraz z odpowiednią karą ma możliwość wjazdu 
na teren centrum. System zbierania odpadów oparty 
jest przede wszystkim na selektywnej zbiórce odpadów 
papieru i tektury, szkła,  tworzyw sztucznych, bioodpa-
dów oraz niesegregowanych odpadów komunalnych. 
 

Centrum recyklingu

W zależności od liczby mieszkańców, zarząd gminy 
ustala wysokość opłat za odbiór odpadów oraz określa 
częstotliwość ich odbioru. 

Centrum recyklingu-miejsce zbierania zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego

Sortownia odpadów komunalnych

Miejsce magazynowania odpadów komunalnych przed skierowa-
niem do sortowni odpadów

Średnio czteroosobowa rodzina, mieszkająca w domu 
jednorodzinnym, ponosi opłatę w wysokości ok. 208 
euro rocznie za wywóz 120 l pojemnika minimum raz 
w tygodniu. Według austryjackiego prawa w przypadku 
mieszkań wynajmowanych, do ponoszenia opłaty zobo-
wiązany jest właściciel mieszkania, a nie wynajmujący. 
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Wjazd na teren centrum recyklingu

Taryfikator opłat za przyjmowanie odpadów pow. 200 kg

W ostatnim dniu wyjazdu uczestnicy odwiedzili Zakład 
Produkcji RDF „Mullex” w Gleisdorf. Zakład przerabia 
około 90 tys. Mg odpadów rocznie, z tym, że najważ-
niejszym obszarem działalności firmy „Mullex” jest ich 
wywóz i unieszkodliwianie odpadów oraz  przetwarza-
nie odpadów zmieszanych, wysegregowanych i odpa-
dów niebezpiecznych. 

Zakład przetwarza w przeważającej  ilości odpady ko-
munalne. Odpady poddawane są procesom przesie-
wania, separacji oraz rozdrabnianiu na frakcje o różnej 
wielkości w zależności od zapotrzebowania. Tak po-
wstałe paliwo przekazywane jest do zakładów ciepłow-
niczych zlokalizowanych w obrębie miasta Graz.

We wszystkich odwiedzanych zakładach system sor-
towania odpadów odbywa się praktycznie bez udzia-
łu ludzi. Jedynym miejscem, gdzie ludzie dopuszczeni 
są do pracy, to miejsce podawania odpadów na taśmo-
ciągi, którymi odpady przekazywane są na separatory. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż odwiedzane przez gru-
pę zakłady przetwarzające odpady zarówno komunal-
ne jak i przemysłowe na paliwo alternatywne, wypo-
sażone były w sortownię odpadów, która nie wyma-

gała obsługi ludzi. W Polsce eksploatowane są głów-
nie sortownie odpadów komunalnych, w których pra-
cownicy przy taśmie ręcznie wybierają odpady typu np. 
tworzywa sztuczne, szkło, metale. Wysegregowane w 
ten sposób odpady charakteryzują się zanieczyszcze-
niem, co w znaczny sposób utrudnia wykorzystanie ich 
do produkcji paliw alternatywnych. Austryjackie przepi-
sy nie dopuszczają do pracy ludzi przy taśmie do ręcz-
nego segregowania i wybierania odpadów. Odpady po-
zyskane z selektywnej zbiórki nie są zanieczyszczone, 
co zapewnia właściwą jakość wytworzonego produk-
tu tj. paliwa alternatywnego. W Austrii obowiązuje za-
kaz składowania odpadów nie przetworzonych, dlate-
go wszystkie odpady komunalne muszą być poddane 
mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu. 

Hala sortowni odpadów

Urządzenia do belowania odpadów wykorzystywanych do produkcji 
paliwa alternatywnego

Godną podziwu i pochwały rzeczą jest zdyscyplinowa-
nie mieszkańców oraz bardzo dobrze zorganizowana 
selektywna zbiórka odpadów w Austrii. Bezsprzecznie 
jest to klucz do  dalszego wykorzystania odpadów oraz 
znaczącego zwiększenia ilości i rodzaju odpadów pod-
dawanych odzyskowi lub recyklingowi. 
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Urządzenia do cięcia odpadów na paliwo Miejsca magazynowania paliwa alternatywnego 
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