
Ostatnie zmiany w przepisach 
zwiększają opłacalność spalania 
odpadów komunalnych

Zakaz składowania frakcji wysokokalorycznej (powyżej 6 MJ/kg suchej masy) 
spowoduje wzrost wolumenu odpadów przeznaczonych do spalenia

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują 
przepisy rozporządzenia Ministra 
Gospodarki zakazujące składowania 
odpadów wysokokalorycznych, czyli 
takich, których ciepło spalania wynosi 
powyżej 6 MJ/kg suchej masy (ciepło 
spalania węgla kamiennego wynosi 
23 MJ/kg). Przed wprowadzeniem 
zakazu na wysypiskach składowane 
było około 2 mln Mg odpadów 
wysokokalorycznych, nadających się 
wyłącznie do termicznej obróbki.

W celu utylizacji dodatkowych 2 mln 
Mg odpadów wysokokalorycznych 
tylko 25%* jest możliwe do spalenia 
w instalacjach spalających odpady 
zmieszane. Pozostały wolumen 
wymaga dalszego przetworzenia do 
postaci RDF (z ang. Residual District 
Fuel). Szacuje się, że w Polsce 
powinno powstać około 10* instalacji 
przystosowanych do spalania RDFu 
o łącznej wydajności około 1,5 mln Mg 
rocznie.
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Wzrost wolumenu odpadów przeznaczonych do 
spalenia spowoduje potrzebę budowy nowych 
spalarni odpadów wysokokalorycznych 

* Szacunki KPMG na podstawie publicznie dostępnych informacji
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Po wprowadzeniu zakazu składowania 
frakcji wysokokalorycznej 
nadwyżka produkcji RDFu nad jego 
zapotrzebowaniem spowodowała 
wzrost opłat na bramie pobieranych 
za utylizacje śmieci przez jednostki 
przystosowane do spalenia tego 
rodzaju paliwa średnio o około 35%*. 
Dodatkowo jednostki energetzcyne 
spalające RDF zarabiają również 
na sprzedaży ciepła, energii 
elektrycznej, sprzedaży metali oraz 
z przyznanych certyfikatów (zielonych 
oraz czerwonych w przypadku 
kogeneracji). Wzrost rentowności 
tego typu inwestycji oraz brak 

Obecnie zbyt mała liczba instalacji przystosowanych do spalania RDFu spowoduje 
wzrost opłat za odbiór tego typu odpadów, a w konsekwencji wzrost rentowności 
aktualnie działających instalacji 

wystarczających mocy wytwórczych 
niezbędnych do spalenia całego 
wolumenu produkowanego RDFu 
może stanowić rozwiązanie nie tylko 
do budowy nowych spalarni śmieci, 
ale także bloków energetycznych 

przystosowanych do spalania lub 
współspalania RDFu w miejsce 
starych, wyeksploatowanych, 
niespełniających norm emisyjnych 
bloków opalanych węglem 
kamiennym. 

$$ 35%

Możliwy wzrost rentowności instalacji spalających RDF przyspieszy  budowę nowych 
instalacji w miejsce starych ciepłowni oraz elektrociepłowni niespełniających norm 
emisyjnych

Techniczne wytyczne dyrektywy 
IED wymuszają w przeciągu 4 lat 
modernizację ok. 10 GW z 56 GW2 
mocy ciepłowniczej zainstalowanej 
w Polsce. Dyrektywa IED wprowadza 
zaostrzone standardy emisyjne dla 
instalacji spalania paliw w odniesieniu 
do emisji dwutlenku siarki, 
tlenków azotu i pyłów. Większość 
ciepłowni oraz elektrociepłowni 
musi zmodernizować swoje bloki 
wytwórcze, inaczej nałożone 
na te jednostki energetyczne 
zostaną dotkliwe kary finansowe. 
Jednostki energetyczne spalające 
RDF są obarczone zdecydowanie 
mniejszym ryzykiem finansowania 
w porównaniu ze źródłami węglowymi. 
Ponadto, część kosztów związanych 
z finansowaniem może być pokryta 
z dotacji unijnych. 

Wyzwania te adresuje Program komplementarnych 
działań w obszarze samowystarczalności energetycznej 
samorządów, przygotowany przez KPMG, który z przyjemnością 
przedstawimy Państwu na dedykowanym spotkaniu.

Wyzwania

Jak zagospodarować wolumen 
odpadów, dla którego powstał 
zakaz składowania?

Co zrobić z nadwyżką odpadów 
w obrębie istniejących spalarni, 
których wydajność jest ograniczona?

Czy odpady mogą przyczynić się 
do rozwoju energetyki lokalnej 
(spalarnie, biogazownie, gaz 
syntezowy do napędu autobusów)?

Jaką przyjąć strategię dla istniejących 
źródeł ciepła w świetle nowego prawa? 
Czy opłaca się modernizować stare kotły, 
czy lepiej zainwestować w spalarnie?

Jakie przyjąć wartości stawek za odbiór 
śmieci w celu racjonalnego rozwoju 
spalarni, recyklingu oraz sortowni?

Czy warto współpracować z innymi 
podmiotami oraz samorządami 
w zakresie optymalizacji kosztów 
związanych z gospodarką odpadami?

* Szacunki KPMG na podstawie publicznie dostępnych informacji


