
AUTOBUSY140

W krajach, które posiadają najlepiej rozwinięte systemy 
gospodarowania odpadami ilość odpadów deponowanych na 
składowiskach jest minimalna. Jak wynika ze struktury zago-
spodarowania odpadów w Szwecji 49% jest unieszkodliwiane 
termicznie, 36% poddawane jest recyklingowi materiałowe-
mu, 14% poddaje się innym metodom odzysku (w tym kom-
postowaniu), a tylko 1% deponuje się na składowiskach [6].

1. Gospodarka odpadami na terenie 
województwa lubelskiego 

W 2011 r. na składowiskach województwa lubelskiego 
zdeponowano ogółem 245 056,4 Mg odpadów komunalnych, 
natomiast nagromadzenie wyniosło 4 710 738,8 Mg. Ponad 
70% zmieszanych odpadów komunalnych zostało zebranych 
z gospodarstw domowych. Następnym znaczącym źródłem 
pochodzenia tych odpadów, który stanowił 22,9% wszyst-
kich odpadów zmieszanych był handel, mały biznes, biura 
i instytucje. Natomiast odpady z usług komunalnych, takich 
jak czyszczenie ulic, utrzymanie parków czy cmentarzy, sta-
nowiły 5,3% ogólnej masy zebranych zmieszanych odpadów 
komunalnych [4]. 

W roku 2011 na 1 mieszkańca przypadało 233,8 kg wy-
tworzonych odpadów komunalnych, zaś ilość zebranych od-
padów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca kształ-
towała się na poziomie 160,8 kg. Wynikało to m.in. z tego, 
że jedynie 63,7% mieszkańców było objętych zorganizowaną 
zbiórką odpadów. 

W województwie lubelskim w 2011 roku funkcjonowały 64 
czynne składowiska przyjmujące odpady komunalne, o łącz-
nej powierzchni 130,2 ha. W porównaniu do 2010 roku na 
podstawie stosownych decyzji administracyjnych zamknięto 
10 składowisk komunalnych, były to składowiska: Międzyrzec 
Podlaski, Kopyłów, Batorz I, Chrzanów III, Kolonia Niedźwia-
da, Kolonia Kolechowice, Królewski Dwór, Glinny Stok, Go-
łąb, Przestrzeń i Zaboreczno. Ograniczenie liczby składowisk 
odpadów komunalnych związane jest z zamykaniem składo-
wisk o negatywnym oddziaływaniu na środowisko, jak również 
z przystosowaniem do wymagań Unii Europejskiej [14, 15].

W ciągu ostatnich jedenastu lat ogółem zamknięto 70 
składowisk nie spełniających wymagań ochrony środowiska, 
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Wstęp
Do jednych z najbardziej palących problemów ekologicz-

nym obecnych czasów należą problemy związane z wytwa-
rzaniem i gospodarowaniem odpadami pochodzącymi zarów-
no z gospodarki komunalnej, jak i z przemysłu. Nieprawidłowe 
gospodarowanie odpadami wywiera negatywny wpływ na ja-
kość wszystkich elementów środowiska. Działania w zakre-
sie ochrony środowiska przed zagrożeniami powodowanymi 
przez odpady rozpoczynają się od zapobiegania powstawa-
niu odpadów, redukcji ich ilości oraz zamiany odpadów bar-
dziej szkodliwych na mniej groźne. Zagospodarowanie odpa-
dów stanowi znaczącą gałąź przemysłu, obejmującą szereg 
technologii odzysku i unieszkodliwiania.

Zgodnie z defi nicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach [17] odpadami komunalnymi są odpady 
powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady 
nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 
innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub 
skład są podobne do odpadów powstających w gospodar-
stwach domowych. Do tej grupy odpadów zaliczane są także 
odpady uliczne. 

Stopień rozwoju systemu gospodarowania odpadami może 
być mierzony w oparciu o dwa kryteria [5]:
 – poziom „szczelności”, czyli występowanie różnicy między ilo-
ścią odpadów wytwarzanych, a ilością odpadów zbieranych,

 – odsetek populacji objętej systemem odbioru odpadów.
W Polsce system zbierania odpadów jest „nieszczelny” 

istnieje duża luka pomiędzy ilością odpadów zbieranych, 
a szacowaną ilością odpadów wytwarzanych. W 2010 roku 
system obejmował tylko 79% mieszkańców, przez co zebrano 
jedynie 10 mln Mg odpadów komunalnych. Oznacza to, że aż 
2 mln Mg odpadów trafi ło w sposób nieewidencjonowany do 
środowiska, czyli niezgodnie ze wszelkimi wymogami UE [13].

W Polsce składowanie na wysypiskach jest podstawowym 
sposobem postępowania z odpadami. W 2010 roku na skła-
dowiskach zdeponowano 7,369 mln Mg tj. 80% zebranych 
odpadów komunalnych. Pozostałym metodom przetwarzania 
poddaje się zaledwie 20%. W 2010 roku recyklingowi i odzy-
skowi poddano 1,1 mln Mg – 12%, biologicznie unieszkodli-
wiono 0,6 mln Mg – 6,6%, a termicznie unieszkodliwiono nie-
całe 0,1 mln Mg – 1% zebranych odpadów komunalnych [13]. 
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z tego do końca 2011 r. ponad 38% poddano rekultywacji. 
Najwięcej odpadów złożono w powiatach: lubartowskim, pu-
ławskim, zamojskim, bialskim, kraśnickim, ich udział stanowił 
ok. 73% wszystkich odpadów składowanych w województwie. 
W większości powiatów zmniejszyła się ilość odpadów skła-
dowanych [15].

2. Odgazowanie składowisk w woj. lubelskim
Każde składowisko odpadów możemy traktować jako bio-

reaktor w którym będą zachodziły procesy biochemicznego 
rozkładu substancji organicznych zarówno w warunkach tle-
nowych (w warstwie wierzchniej) jak i beztlenowych (w war-
stwach głębszych). Uzależnione jest to głównie od składu 
deponowanych na nim odpadów. Im głębiej będą przebiegać 
zachodzące procesy, tym większa ich ilość będzie odbywała 
się w warunkach beztlenowych, a ich produktem końcowym 
będzie biogaz którego głównymi składnikami są metan i dwu-
tlenek węgla. Są wśród składników biogazu również tlen, azot 
jak również śladowe niejednokrotnie ilości produktów rozkładu 
związków organicznych (siarkowodór, aldehyd octowy, amo-
niak itp.). Obecność tych ostatnich związków jest o tyle istot-
na, że są one czynnikami decydującymi o złowonnym charak-
terze emitowanego ze składowiska gazu. [5, s. 87-100, 7, 8].

Charakterystyka ilościowa i jakościowa emisji biogazu za-
leży w dużym stopniu od składu odpadów, warunków klima-
tycznych, sposobu eksploatacji i zamknięcia kwatery składo-
wania. Przyjmuje się że emisja biogazu wynosi od 70-300 m3/
Mg s.m. Dlatego też biogaz musi być ujmowany a następnie 
powinien być spalany w pochodni albo energetycznie wyko-
rzystany [7, 8].

Na składowiskach stosowane są dwa główne systemy od-
gazowania: bierne i czynne. Odgazowanie bierne – polega na 
wykonaniu odwiertów w składowisku, przez całą jego głębo-
kość i zainstalowaniu tylko kominków wentylacyjnych. Jest to 
najczęstszy, choć nie rekomendowany, sposób odgazowywa-
nia stosowany na polskich składowiskach. Odgazowywanie 
aktywne - różni się od odgazowania biernego tym, iż studnie 
poboru gazu połączone są ze sobą kolektorami poziomym, a 
całość podłączona jest do odpowiednich urządzeń wytwarza-
jących w układzie podciśnienie o stałej wartości. W przypadku 
odgazowania aktywnego ujmowany biogaz może być spalany 
w pochodni lub palnikach lub wykorzystywany energetycznie. 
Czynnikami wpływającymi na decyzję o postępowaniu z ga-
zem składowiskowym będą [2, s. 158-163, 3]:
 – wielkość składowiska,
 – status składowiska – eksploatowa-

ne, zamknięte, zrekultywowane,
 – charakter i sposób użytkowania terenu wokół składowiska,
 – sposób izolacji składowiska (parametry wierzchniej war-

stwy uszczelniającej),
 – czas składowania odpadów,
 – okres od zakończenia eksploatacji,
 – realizowany lub planowany sposób rekultywacji.

Ilość instalacji wykorzystujących gaz składowiskowy w Pol-
sce rośnie bardzo dynamicznie, w ciągu ostatnich 5 lat wzrost 
wyniósł ok. 250% (tab. 1). Przyczyną wzrostu ilości instala-
cji energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego 
jest zarówno zrost zainteresowania gazem składowiskowym 
wśród inwestorów jak i możliwość uzyskania przez samorzą-
dy dotacji na budowę instalacji głównie ze środków UE. 

W Polsce najbardziej rozpowszechnioną technologią wy-
korzystania gazu składowiskowego jest wytwarzanie energii 
elektrycznej za pośrednictwem silników tłokowych. Istnieje 
również kilka instalacji pracujących w kogeneracji gdzie cie-
pło sprzedawane jest do odbiorców zewnętrznych lub wyko-
rzystywane na potrzeby własne składowiska. 

Z danych statystycznych wynika, że w 2010 roku w Pol-
sce na 633 zarejstrowanych czynnych, kontrolowanych skła-
dowiskach pracowało 53 instalacje energetycznego odzysku 
biogazu. 

W województwie lubelskim w roku 2011 na 64 funkcjonują-
cych składowisk 41 posiadało instalacje odgazowania, w tym 
38 z gazem uchodzącym do atmosfery, 3 unieszkodliwiały gaz 
przez spalanie, w tym 2 w pochodni bez odzysku energii [4]. 

Na terenie województwa lubelskiego znajduje się tylko jed-
na kompletna instalacja do zagospodarowania gazu wysypi-
skowego. Zlokalizowana jest ona na składowisku odpadów 
komunalnych w Rokitnie. Składowisko to jest składowiskiem 
typu wgłębnego i aktualnie składa się z dwóch niecek. Pierw-
sza niecka o pow. 6,03 ha była eksploatowana od jesieni 1994 
roku, została całkowicie wypełniona odpadami stałymi w ilości 
881,818 Mg i zamknięta w sierpniu 2002 roku. Od września 
2002 odpady składowane są w niecce drugiej o powierzch-
ni 5,59 ha i planowanej pojemności 1,12 Mg odpadów. Gaz 
pozyskiwany jest z niecki I za pomocą 29 pionowych studni 
odgazowujących. Do spalania gazu składowiskowego wyko-
rzystuje się umieszczony w kontenerze agregat prądotwór-
czy PETRA 500Cxx z o mocy 500 kW składający się z silnika 
gazowego PERKINS 4008-30 i prądnicy STANDFORD HCI 
544F, bez odzysku ciepła. Ilość wyprodukowanej energii elek-
trycznej wyniosła w roku 2010 ok. 610 MWh [4].

Jak wynika z danych GUS [13], pod względem ilości i cał-
kowitej pojemności składowisk odpadów komunalnych woje-
wództwo lubelskie zajmuje jedno z czołowych miejsc w kraju. 
Pomimo to ilość deponowanych odpadów jest stosunkowo nie-
wielka. Ponadto większość składowisk to małe gminne składo-
wiska o małej pojemności i ilości nagromadzonych odpadów 
(tab. 2). Składowiska tego typu nie są instalacjami efektywny-
mi pod względem potencjału gazotwórczego i energetyczne-
go. Zbyt mała masa zdeponowanych odpadów i bark izolacji 
powierzchni hałdy powoduje że jakość biogazu pod względem 
energetycznym jest niska i bardzo często zawartość metanu 
nie przekracza w takich składowiskach 40%. [1, s. 42-45]. 

Ujmowanie gazu wysypiskowego dla celów energetycz-
nych uwarunkowane jest wielkością składowiska (opłacalność 
pozyskiwania biogazu zapewnia wysypisko o powierzchni co 
najmniej 10 hektarów i głębokości około 10 m), czasem eks-

Tab. 1. Odgazowywanie składowisk odpadów komunalnych w latach 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Liczba składowisk z instalacją odgazowywania 233 262 304 340 386 403
Liczba składowisk z odzyskiem energii cieplnej 8 8 12 8 11 12
Liczba składowisk z odzyskiem energii elektrycznej 30 36 44 45 49 53
Ilość wyprodukowanej energii cieplnej w GJ 44 311,7 49 229,3 82 246,0 59 030,9 68 134,1 93 334,1
Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w MWh 48 070,8 54 969,2 84 985,5 98 555,8 133 217,3 169 704
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9-13].
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ploatacji obiektu (naturalna fermentacja jest procesem powol-
nym, trwa przez około 20 lat i dłużej) oraz kosztami instalacji, 
zbiorników, urządzeń oczyszczających biogaz. W związku z 
tym tylko kilka wysypisk w województwie lubelskim ma ko-
rzystne warunki do uzasadnionego ekonomicznie i technicz-
nie ujmowania biogazu.

Budowa instalacji odgazowania na istniejących składowi-
skach odpadów komunalnych jest bardziej skomplikowana 
i wymaga zdecydowanie wyższych nakładów fi nansowych 
w stosunku do budowy instalacji na nowym składowisku. 
Zwłaszcza że w ostatnich latach nastąpił znaczący postęp 
w projektowaniu i budowie składowisk odpadów komunal-
nych. Jest to również barierą w rozwoju energetycznego wy-
korzystania gazu składowiskowego na terenie województwa 
lubelskiego.

Podsumowanie
Biogaz składowiskowy stanowi lokalne i dostępne źródło 

paliwa a jego odzysk i wykorzystanie jest relatywnie nieskom-
plikowane. Coraz bardziej niezawodne technologie pozwalają 
na wykorzystanie gazu przez ponad 90% roku .

Gaz składowiskowy w Polsce jest wykorzystywany w ce-
lach energetycznych jedynie na dużych składowiskach i 
głównie do produkcji energii elektrycznej, (poza nielicznymi 
wyjątkami). W warunkach polskich, na typowym składowisku, 
na którym instalacja energetycznego wykorzystanie biogazu 
byłaby uzasadniona, powinno być zdeponowane ponad 500 
000 odpadów Małe i średnie składowiska (200 000 – 500 000 
ton zdeponowanych odpadów) spalają gaz bezproduktywnie. 
Instalacje energetycznego wykorzystania gazu z tych składo-
wisk stanowią wyzwanie choć przykłady z krajów wysokoro-
zwiniętych pokazują, że i te inwestycje mogą być ekonomicz-

Tab. 1. Wykaz czynnych składowisk odpadów komunalnych w 2011 r. w województwie lubelskim
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1. Biała Podlaska 2,85 160 000 74 542,41 33. Wysokie 0,58 23 100 3 691,39
2. Komamo 1,50 56 000 7 818,4 34. Zakrzew 0,99 5 175 1 249,40
3. Janów Podlaski 4,12 79 500 5 782,2 35. Kolonia StaraWieś 3,20 83 460 103 465,09
4. Kodeń I 4,64 42 500 9 373,74 36. Kolonia Dratów 2,61 47 700 17 661,22
5. Kolonia Piszczac 2,94 14 900 3 757,42 37. Adamów 1,87 44 100 6 268,1
6. Lebiedziew 1,24 140 977 45 706,56 38. Krzywda 2,52 118 000 6 937,87
7. Korczów 9,00 1 052 000 222 035,4 39. Łuków 17,5 340 000 105 577,25
8. Józefów 2,10 46 000 7 894,2 40. Stoczek Łukowski 3,61 64 000 11 267,58

9. Podsośnina 
Łukowska 1,26 28 000 3046,5 41. Wola Mysłowska 0,90 16 100 2 323,66

10. Wola Obszańska 0,50 35 000 657,6 42. Niedźwiadka 2,2 48 290 2 396,2
11. Potok Górny 1,00 13 680 1849,3 43. Ożarów 2,07 115 750 22 265,73
12. Srebrzyszcze 4,00 640 000 283 481,98 44. Poniatowa Wieś 4,70 241 157 43 921,42

2,6 270 617 2 445,98 45. Rogów 2,30 31 000 11 468,05
13. Świerże 1,10 20 613 9 560,18 46. Lubiczyn 3,52 36 270 6 398,04
14. Kolonia Rudka 1,00 30 475 985,51 47. Puławy 3,17 200 000 143 947,67
15. Malinówka 1,00 46 000 3 209,53 48. Dąbrówka 0,39 10 693 9 839,29
16. Hrubieszów 2,13 258 500 89 711,1 49. Baranów 1,34 11 500 5 342,50
17. Hulcze 0,60 7 000 638,4 50. Markuszów 0,75 25 650 9 642,38
18. Łasków 4,54 63 046 10 588,6 51. Szumów 2,84 91 800 138 800,27
19. Trzeszczany 1,50 8 500 1 671,1 52. Ryki 0,80 80 000 69 121,50
20. Borównica 26,60 545 197 19 672,6 53. Brzeżce 3,08 54 400 13 221,27
21. Potok Wielki 0,51 7 450 2 158,84 54. Dorohucza 0,85 41 500 2 737,70
22. Wincentów 3,26 413 000 60 847,4 55. Wereszczyca 1,40 13 400 893,5
23. Zagroda 1,20 53 200 2 333,65 56. Zimno 1,30 12 000 2 995,0
24. Wola Żółkiewska 1,43 8 500 2740,6 57. Grodysławice 1,00 30 203 4 950,9
25. Piaski Zarzecze II 3,25 550 000 69 279,09 58. Susiec 0,30 15 670 7 431,4
26. Annopol 2,50 126 000 23 646,35 59. Tarnawatka 1,60 12 700 2 838,7
27. Polichna Dolna IV 0,88 14 490 2 347,54 60. Telatyn 0,50 18 000 2 093,1
28. Rokitno 5,59 1 462 455 1 900 543,00 61. Dyniska 2,67 8 520 1 175,7
29. Nowodwór 3,44 183 000 125348,99 62. Włodawa 8,35 650 000 135 980,43
30. Bełżyce 1,70 48 210 25 698,32 63. Dębowiec 11,94 1 150 000 768 914,4
31. Zdrapy 3,20 23 200 23 415,87 64. Grabnik 1,40 34 248 4 933,7
32. Tuszów 0,60 15 000 1 895,92

Źródło: opracowanie własne na podstawie [15].
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nie opłacalne. Kluczowym jest wykorzystanie dodatkowych 
źródeł energii w celu zwiększenia przychodów (przy współ-
udziale partnerów zewnętrznych). Koszty mogą być obniżane 
poprzez zastosowanie używanych urządzeń, zmniejszenie 
ilości energii kupowanej z zewnątrz, uniknięcie kosztów zwią-
zanych z podłączeniem do sieci energetycznej.

Należy mieć na uwadze to, że prawne ograniczenie ilości 
materii organicznej deponowanej na składowiskach spowo-
duje minimalizację ich produktywności gazowej. Powstaną 
składowiska produkujące gaz o parametrach uniemożliwiają-
cych stosowanie silników tłokowych. Istnieje potrzeba zago-
spodarowania składowisk aby w dalszym ciągu można było 
energetycznie wykorzystywać gaz o niższych parametrach 
energetycznych.
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Landfi ll gas utilization in the province of Lublin
Problems related to the generation and management of waste from both municipal as well as with industry are some of the 

most pressing environmental issues of today. In Poland, the landfi ll is the primary means of dealing with waste. In the province of 
Lublin in 2011 to 64 operating landfi ll degasifi cation plants had 41, including 38 with the gas escaping into the atmosphere. Only 
one landfi ll in Rokitno regained power recognized by the combustion of landfi ll gas.

Key words: municipal waste, landfi ll, biogas.
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