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PORZ¥DKOWANIE GOSPODARKI
ODPADAMI WIELKOGABARYTOWYMI
Streszczenie. Brak jednoznacznoci w zdefiniowaniu odpadów wielkogabarytowych w prawie polskim rodzi pewne problemy, tak¿e zwi¹zane z ich gospodarowaniem. St¹d gospodarka odpadami
wielkogabarytowymi jest bardzo zró¿nicowana. W artykule przedstawiono ró¿ne systemy zbiórki
odpadów wielkogabarytowych na tle gospodarki w krajach zachodnich. Wskazano skale problemów
co do iloci powstawania tych odpadów i organizacji ich zbiórki. Zwrócono uwagê na odpady meblowe
jako dobry surowiec do produkcji paliwa.
S³owa kluczowe: odpady wielkogabarytowe, organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
paliwa z odpadów.

WSTÊP
Odpady wielkogabarytowe (OWG) stanowi¹ problem w gospodarce odpadami,
pocz¹wszy od tego, ¿e nie ma w polskim prawie jednoznacznej definicji tych odpadów.
W katalogu odpadów wymieniono je w grupie innych odpadów komunalnych wraz
z przyporz¹dkowanym im kodem 20 03 07. Czêsto klasyfikowane s¹ te¿ jako grupa
20 03 99  odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach [1]. Ponadto
lokalnie wprowadzane definicje w ró¿ny sposób nazywaj¹ tê grupê odpadów jako odpady problemowe, objêtociowe, graty, odpady nietypowe. Jak siê wydaje najbardziej
logicznym, przystaj¹cym do nich okreleniem jest stwierdzenie, ¿e s¹ to odpady, które
ze wzglêdu na swe rozmiary nie mieszcz¹ siê w standardowych pojemnikach na odpady. Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie problematyki odpadów wielkogabarytowych na podstawie istniej¹cych w Polsce i w wiecie systemów zbiórki odpadów
oraz sposobów ich zbierania.
Wielkogabarytowymi s¹ odpady pochodz¹ce z gospodarstw domowych i obiektów
infrastruktury, które ze wzglêdu na du¿e rozmiary mo¿na podzieliæ na [2]:
 ch³odziarki, zamra¿arki ,
 zmywarki,
 kuchnie gazowe, elektryczne,
 telewizory, monitory,
 piece wêglowe i gazowe,
 komputery,
 pralki, wirówki,
 meble, stolarka,
 odkurzacze,
 wanny, zlewy, brodziki.
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POLSKIE REGULACJE PRAWNE
Polskie prawo nie odnosi siê do wszystkich odpadów wielkogabarytowych w jednakowy sposób. Stary sprzêt elektryczny i elektroniczny (EiE), w tym i AGD, regulowany jest odrêbnymi przepisami, bardziej rygorystycznymi w stosunku do pozosta³ych
odpadów wielkogabarytowych.
Sprzêt EiE oraz AGD objêty jest ustaw¹ o zu¿ytym sprzêcie EiE [3] i w zwi¹zku
z tym  mimo i¿ te odpady s¹ sensu stricto czêsto odpadami wielkogabarytowymi  nie
bêd¹ omawiane w niniejszym artykule. Tak wiêc wród pozosta³ych odpadów wielkogabarytowych najistotniejszymi wydaj¹ siê byæ odpady umeblowania wnêtrz mieszkañ,
biur, itp. Meble stanowi¹ elementy wyposa¿enia mieszkañ zarówno jako przedmioty
u¿ytkowe, jak i dekoracyjne. Ró¿norodnoæ mebli jest ogromna nie tylko ze wzglêdu na
funkcje jakie pe³ni¹, ale tak¿e ze wzglêdu na materia³, z którego s¹ wykonane, b¹d
sposób ich wykonania, czy te¿ miejsce powstawania ich jako odpadu. Z tych wzglêdów trudno jednoznacznie jest okreliæ w prosty sposób, jak je zbieraæ i jak  zgodnie
z hierarchi¹ zasad postêpowania z odpadami [4]  zagospodarowywaæ je.

SYSTEMY ZBIERANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
W WYBRANYCH KRAJACH
W ró¿nych krajach zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa siê na zasadzie
wystawki przed posesj¹ w ustalonym terminie lub przez dostarczenie ich do zbiornicy odpadów, ewentualnie odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa siê na zg³oszenie telefoniczne. Dowiadczenia krajów zachodniej Europy wskazuj¹, i¿ nie ma jednoznacznoci zarówno w kwalifikacji tych odpadów, jak i w systemach ich zbiórki
oraz utylizacji. W wielu krajach widoczne jest ³¹czenie zbiórki mebli z innymi odpadami
np.: odpady zielone, sprzêt EiE lub wielkogabarytowe odpady i odpady budowlane.
Podyktowane jest to zapewne rachunkiem ekonomicznym [5].
Podkreliæ nale¿y jednak, ¿e im wiêcej rodzajów odpadów zbieranych jest jednoczenie, tym mniejsza mo¿liwoæ dok³adnego ich wydzielenia. Mieszanie OWG mo¿e
nastêpowaæ ju¿ na etapie gromadzenia w miejscu przygotowania odpadów do odbioru. Nastêpne miejsce, gdzie mo¿e dojæ do zmieszania odpadów, to za³adunek i roz³adunek pojazdów przewo¿¹cych odpady.
Przytoczone dowiadczenia zagraniczne pokazuj¹ tylko dobre praktyki, które w
krajach gdzie istnieje planowa gospodarka odpadami s¹ powtarzalne. System punktów zbiorczego gromadzenia odpadów (tzw. zbiornice) to chluba Skandynawów.
System ten funkcjonuje sprawnie tak¿e w zachodniej Europie oraz w USA, w Kanadzie i innych wysoko rozwiniêtych pañstwach. Telefoniczne zamówienie odbioru
odpadów, powtórny u¿ytek np. mebli, itp. to przyk³ady, które nale¿y naladowaæ [6].
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ORGANIZACJA ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
W POLSCE
W Polsce wci¹¿ jeszcze odpady komunalne, w tym i OWG w wiêkszoci trafiaj¹ na
sk³adowisko. Praktyki te nie zale¿¹ od tego, czy OWG s¹ zbierane selektywnie, czy nie.
Jest jednak pilna potrzeba wprowadzenia w tym zakresie zmian.
Ograniczone miejsce na sk³adowiskach, wzrastaj¹ce koszty sk³adowania, oraz potrzeba dostosowania siê do zapisów traktatu akcesyjnego zmuszaj¹ do ograniczania
iloci sk³adowanych odpadów. Poza oczywistym sposobem jakim jest ograniczenie
powstawania odpadów, kolejnym krokiem w celu zmniejszenia ich iloci na sk³adowisku jest selektywna zbiórka odpadów po³¹czona z systemem instalacji do odzysku surowców, materia³ów i energii. W Polsce OWG zbierane s¹ czêsto wraz z odpadami
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz innymi odpadami niebezpiecznymi.
W Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 (KPGO) za odpady wielkogabarytowe uznawane s¹ meble i inne odpady du¿ych rozmiarów (poza zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym). Stanowi¹ one oko³o 58% w ogólnej masie odpadów
komunalnych [7], jednak¿e du¿a objêtoæ je wyró¿nia na sk³adowiskach. O niezauwa¿alnoci problemu wielkogabarytowych odpadów wiadczy, i¿ KPGO 2010 nie przedstawia konkretnego planu dzia³ania dotycz¹cego postêpowania z tymi odpadami.
W KPGO wspomniano jedynie, ¿e zak³ady gospodarowania odpadów opcjonalnie
powinny zapewniaæ zak³ad demonta¿u odpadów wielkogabarytowych [8]. Ze wzglêdu
na niedoskona³oci prawa, oraz organizuj¹cy siê dopiero system zbiórki tych odpadów
powstaje problem w scharakteryzowaniu odpadów wielkogabarytowych, bowiem w
zale¿noci od miasta oraz firmy zajmuj¹cej siê zbiórk¹ istniej¹ ró¿ne listy odpadów
zaliczanych do wielkogabarytowych. G³ównym problemem jest wspólne zbieranie ich
wraz z odpadami sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. W celu uporz¹dkowania
gospodarki OWG, nale¿a³oby doprowadziæ do zapisania w dokumentach o randze ustawy b¹d rozporz¹dzenia, jednoznacznej definicji OWG i oddzielenie ich raz na zawsze
od odpadów EiE. Wspólne zbieranie odpadów utrudnia raportowanie iloci zebranych
odpadów, stwarza mo¿liwoæ uszkodzenia urz¹dzeñ EiE podczas czynnoci za³adunkowych oraz transportu co mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ na rodowisko. Poni¿ej zaprezentowano kilka przyk³adów zbiórki OWG.
Bardzo czêst¹ form¹ informacji s¹ komunikaty prasowe lub og³oszenia umieszczane w ogólnodostêpnych miejscach o nastêpuj¹cej treci: Zbiórka opadów wielkogabarytowych odbêdzie siê w dniu ..., w godzinach .... Taki system komunikacji przy
wci¹¿ niskiej wiadomoci ekologicznej mieszkañców nie pozwala na zwiêkszanie skutecznoci wprowadzanego selektywnego systemu odbioru odpadów [9]. Jak wczeniej wspomniano, nawet prawo nie definiuje sk³adu odpadów wielkogabarytowych,
wiêc osoby odpowiedzialne za organizacjê zbiórki nie mog¹ wymagaæ od obywateli
jasnej interpretacji przytoczonego wy¿ej komunikatu. Innym sposobem jest ustawianie
specjalnego kontenera na OWG lub zezwolenie na wystawianie tych odpadów w wiatach mietnikowych.
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Ka¿dy sposób jest dobry, aby osi¹gn¹æ ekologiczne efekty. W racjonalizacji gospodarowania odpadami trzeba braæ tak¿e pod uwagê aspekty ekonomiczne. To one czêsto
decyduj¹ o sposobach zbiórki odpadów, a prawie zawsze o czêstotliwoci wykonywania us³ugi. W wiêkszoci przypadków odpady wielkogabarytowe odbierane s¹ od osób
fizycznych bezp³atnie, w ramach wiadczenia odp³atnej us³ugi odbioru zmieszanych
odpadów komunalnych. Standardowa czêstotliwoæ to dwa razy do roku (zbiórka wiosenna i jesienna). Pojawiaj¹ siê jednak dobrze skoordynowane us³ugi, których przyk³adem mo¿e byæ poznañski Gratowóz, czy te¿ akcja krakowskiego MPO, gdzie telefonicznie mo¿na zamawiaæ us³ugê w imieniu spó³dzielni mieszkaniowej wed³ug zapotrzebowania na odbiór.

SYSTEMY ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Podstawowe systemy zbiórki omawianych odpadów to:
Wystawka  tak ogólnie nazywana jest akcja pozbywania siê odpadów wielkogabarytowych rozumiana najczêciej jako wystawka krawê¿nikowa, przykrawê¿nikowa,
chodnikowa, przed posesjê, w ustalonym punkcie zbiorczym np. na koñcu ulicy, przy
sklepie, urzêdzie itp. Jest to pozostawienie w okrelonym w komunikatach dniu odpadów przy ci¹gach komunikacyjnych lub w innych wyznaczonych miejscach. Firmy
odpowiedzialne za zorganizowanie zbiórki, zabieraj¹ tylko te odpady, które nale¿¹ do
grupy odpadów zdefiniowanych przez firmê lub zlecaj¹cego jako wielkogabarytowe.
Odpady nie nale¿¹ce do tej grupy czêsto pozostaj¹ w miejscu zbiórki obci¹¿aj¹c bud¿ety miast i gmin kosztami ich usuniêcia. Podczas odbioru takich odpadów nie jest potrzebna obecnoæ ich w³aciciela. Dziêki temu firma oraz mieszkaniec mo¿e w dowolny sposób zaplanowaæ dzieñ [6].
Wystawka kontenerowa  polega na ustawieniu w wyznaczonym miejscu du¿ego kontenera, gdzie mieszkañcy danego rejonu mog¹ odk³adaæ wskazane odpady. System ten wygodny jest dla firmy transportowej, gdy¿ operacja za³adunku odpadów polega jedynie na mechanicznym wci¹gniêciu kontenera na specjalistyczny samochód.
Ulice nie s¹ przez ca³y dzieñ zastawione odpadami jak w przypadku systemu krawê¿nikowego. Problemem jest tu odleg³oæ od miejsca zamieszkania do punktu zbiórki, która
utrudnia pozbycie siê du¿ych i ciê¿kich odpadów. Zazwyczaj istnieje mo¿liwoæ wczeniejszego zg³oszenia chêci pozbycia siê nieporêcznych odpadów w urzêdzie gminy/
miasta lub bezporednio w firmie. Mo¿e byæ jednak pretekstem dla wielu leniwych do
nieskorzystania z us³ugi. Kolejnym minusem tego sposobu odbioru odpadów wielkogabarytowych jest znacz¹cy balast. Brak wiadomoci ekologicznej, a czêsto wiadome
wykorzystywanie sytuacji sprawia, ¿e wiele osób pozbywa siê wszystkich odpadów,
wierz¹c w to, ¿e na dnie kontenera nikt nie zauwa¿y niepo¿¹danych przedmiotów.
Odbiór z posesji w sposób zorganizowany  polega na og³oszeniu dnia i orientacyjnych godzin odbioru odpadów wielkogabarytowych (godziny wieczorne, soboty).
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Firma odbiera odpady bezporednio od ich posiadacza. Dziêki temu przeszkoleni pracownicy na miejscu stwierdzaj¹, czy dany odpad kwalifikuje siê do zbieranego rodzaju.
System ten pozwala na minimalizacjê balastu. Umo¿liwia równie¿ bezpieczny za³adunek i transport odpadów niebezpiecznych (g³ównie EiE). Ca³kowicie eliminuje mo¿liwoæ podrzucania odpadów, oraz zbiórkê przez nieuprawnione osoby. Minusem tego
rozwi¹zania jest potrzeba obecnoci w³aciciela lub zarz¹dcy nieruchomoci w czasie
odbioru odpadów.
Wystawka przy wiatach mietnikowych  system stosowany na osiedlach mieszkaniowych. Mieszkañcy o ka¿dej porze mog¹ ustawiaæ odpady wielkogabarytowe w
miejscach wyznaczonych wewn¹trz lub obok wiat mietnikowych. Wiêkszoæ takich
miejsc nie jest w stanie przyjmowaæ odpadów wewn¹trz, dlatego ustawiane s¹ one
obok. Spó³dzielnia ma obowi¹zek og³osiæ termin wystawki, lub powiadamiaæ firmê, z któr¹ ma umowê o potrzebie odbioru nagromadzonych odpadów. Mieszkañcy
nie przestrzegaj¹ terminów, wystawiaj¹ odpady wtedy kiedy maj¹ tak¹ potrzebê. Spó³dzielnie zazwyczaj w ramach umowy maj¹ zapewnione dwa bezp³atne odbiory rocznie,
dlatego nawet du¿e nagromadzenie odpadów nie sk³ania do zamówienia us³ugi.
Punkty gromadzenia odpadów (zbiornice odpadów)  miejsca gdzie bezp³atnie,
za op³at¹, lub w ramach zrycza³towanej op³aty za odbiór odpadów mo¿na pozostawiæ
wszelkiego rodzaju odpady problemowe, poczynaj¹c od niebezpiecznych, poprzez wielkogabarytowe, koñcz¹c na makulaturze. Utwardzony plac wyposa¿ony jest w kontenery i pojemniki na ka¿dy rodzaj odpadu. Zalet¹ tego systemu jest mo¿liwoæ pozbycia siê odpadów kiedy powstaj¹. Nie trzeba oczekiwaæ na termin zbiórki. Osoby nie
posiadaj¹ce w³asnego transportu mog¹ zamówiæ zazwyczaj odp³atnie odbiór odpadów.
System ten funkcjonuje w krajach skandynawskich i zachodniej Europie, a w Polsce
raczkuje. Niepokoj¹ce s¹ protesty spo³eczeñstwa argumentowane zagro¿eniem dla rodowiska zwi¹zanym z lokalizacj¹ zbiorczych punktów gromadzenia odpadów.
Mobilne punkty gromadzenia odpadów problemowych [10]  poznañski Gratowóz jest najlepszym przyk³adem, jak firma mo¿e wyjæ z ofert¹ do mieszkañców.
Do Gratowozu ka¿dy mieszkaniec Poznania mo¿e dostarczyæ nieodp³atnie wytworzone w domu odpady problemowe, do których zaliczono:
l zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny (sprzêt RTV i AGD, komputery, suszarki,
¿elazka, itp.),
l baterie i akumulatory,
l lampy fluorescencyjne owietleniowe,
l odpady zawieraj¹ce rtêæ,
l przeterminowane leki,
l opakowania po farbach i rozpuszczalnikach,
l resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach,
l zu¿yty olej silnikowy, przek³adniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach,
l zu¿yte filtry olejowe.
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Odpady wielkogabarytowe w postaci mebli, mieszkañcy Poznania mog¹ oddawaæ
w dwóch zbiorczych punktach gromadzenia odpadów tzw. Gratowiskach.
Gie³da, bazar  s¹ to inicjatywy s³u¿¹ce wyd³u¿eniu ¿ywotnoci przedmiotów.
W czasach rozwijaj¹cego siê internetu wystarczy podaæ tylko czego chcemy siê pozbyæ, a ledz¹cy tego typu portale znajd¹ co dla siebie. Czêsto ludzie wyrzucaj¹ przedmioty w pe³ni sprawne i funkcjonalne tylko dla tego, ¿e zmienili wystrój mieszkania,
poddali siê nowej modzie lub zwyczajnie chcieli wprowadziæ zmianê w swoim otoczeniu. Wielu oszczêdnych lub mniej zamo¿nych obywateli przez najbli¿sze kilka lat mo¿e
korzystaæ z tych przedmiotów. Dziêki temu opóniony zostaje proces powstawania
odpadów, z jednoczesnym zaoszczêdzeniem surowców i energii na produkcjê nowych
wyrobów.
Dni otwarte sk³adowiska  podczas tego typu akcji mieszkañcy mog¹ przywoziæ
odpady na sk³adowisko. W Krakowie w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca mo¿na przywoziæ odpady na sk³adowisko Barycz p³ac¹c 1 z³/Mg + op³ata marsza³kowska. Na ogó³
s¹ to ró¿nego rodzaju odpady, jednak przewagê obok odpadów poremontowych stanowi¹ odpady wielkogabarytowe. W Opolu cyklicznie wystawiany jest kontener na parking przed sk³adowiskiem gdzie mieszkañcy w wyznaczonym dniu mog¹ bezp³atnie
oddaæ odpady wielkogabarytowe. Odmienn¹ postaw¹ charakteryzuje siê regulamin dni
otwartych sk³adowiska komunalnego w Trzebini. Mieszkañcy mog¹ tam bezp³atnie
oddawaæ przywiezione w³asnym transportem odpady komunale za wyj¹tkiem sprzêtu
gospodarstwa domowego (AGD, RTV, sprzêtu komputerowego), gruzu budowlanego,
elementów rozbiórkowych i odpadów wielkogabarytowych. W Poznaniu w celu zniechêcenia do sk³adowania odpadów wielkogabarytowych, op³ata za przyjêcie na sk³adowisko jest wy¿sza o oko³o 40% od op³aty za przyjêcie zmieszanych odpadów komunalnych i wynosi 110 z³/Mg netto + op³ata marsza³kowska [10].
Nie mo¿na jednoznacznie wskazaæ, który z wymienionych sposobów zbiórki OWG
jest najlepszy. Zastosowanie któregokolwiek z nich uzale¿nione jest m.in. od:
l rodzaju i gêstoci zabudowy,
l sk³adu morfologicznego odpadów (udzia³ OWG),
l zamo¿noci mieszkañców,
l wiadomoci ekologicznej zarz¹dzaj¹cych obszarem,
l kategorii terenu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
l dostêpnoci do internetu i umiejêtnoci korzystania z niego,
l bliskoci zak³adów przeróbki OWG,
l infrastruktury drogowej.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze czynniki mo¿na stwierdziæ, ¿e system elektronicznej gie³dy, bazaru nie bêdzie funkcjonowa³ w miejscach o ograniczonym dostêpie do internetu,
czy wród osób, które nie potrafi¹ pos³ugiwaæ siê takim narzêdziem. System punktów
zbiorczego gromadzenia odpadów pomimo, ¿e wygodny, bo odpady mo¿na oddaæ wtedy
gdy jest taka potrzeba, nie bêdzie móg³ byæ zlokalizowany w miejscach gdzie iloæ
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mieszkañców nie zapewnia ekonomicznej op³acalnoci takiego przedsiêwziêcia, lub jego
lokalizacja by³aby sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Punkty gromadzenia odpadów mog¹ natkn¹æ siê tak¿e na przeszkody zwi¹zane z decyzjami rodowiskowymi, dlatego ich lokalizacja wród istniej¹cej zabudowy, czêsto staje siê niemo¿liwa. S¹siedztwo terenów chronionych w rozumieniu prawa ochrony rodowiska [11] tak¿e mo¿e ograniczyæ mo¿liwoci budowania systemu zbiórki OWG i
innych odpadów. Organizowanie dni otwartych na sk³adowiskach jest pewnym uzupe³nieniem wystawek w rejonach gdzie nie istniej¹ zbiorcze punkty gromadzenia odpadów. Akcje takie nie generuj¹ znacz¹cych kosztów, a wrêcz je obni¿aj¹, poniewa¿ czêsto bezp³atny odbiór odpadów jest dla bud¿etu miasta czy gminy bardziej op³acalny od
likwidowania dzikich wysypisk. Mo¿liwoæ zamawiania odbioru odpadów z posesji w
umówionym dniu jest dla wytwórcy odpadu wygodne. Eliminuje tak¿e problem podrzucania odpadów jak podczas wystawek chodnikowych. Dziêki umówionemu odbiorowi pracownicy mog¹ ju¿ u ród³a oddzieliæ odpady nie nale¿¹ce do zbieranej grupy.
Mo¿na w ten sposób unikn¹æ zmieszania OWG z odpadami niebezpiecznymi, czy powszechnie spotykanymi workami z odpadami komunalnymi umieszczonymi wewn¹trz
szaf i tapczanów.
Aby zwiêkszaæ udzia³ selektywnie zebranych OWG trzeba ³¹czyæ wszystkie opisane sposoby zbiórki w jeden zorganizowany system. Nie mo¿na wymagaæ od osób nie
posiadaj¹cych w³asnego samochodu, starszych, czy niepe³nosprawnych, aby dostarczali szafê, ³ó¿ko itp. do zbiorczych punktów gromadzenia odpadów. Jest to argument
przemawiaj¹cy za wystawk¹, która nie powinna byæ jedynym sposobem odbioru OWG,
poniewa¿ czêstotliwoæ prowadzenia takich akcji zmusza do magazynowania odpadów
w domu, co zazwyczaj powoduje mniejsze lub wiêksze niedogodnoci. Rozwi¹zaniem
powy¿szego problemu jest telefoniczne zamawianie odbioru odpadów z posesji. Wygoda wi¹¿e siê jednak z wy¿szymi kosztami usuniêcia niepotrzebnych przedmiotów.
Z ekologicznego punktu widzenia najbardziej po¿¹danym sposobem pozbywania siê
OWG jest przekazywanie ich osobom, które bezporednio lub po nie wielkim remoncie
bêd¹ u¿ywaæ przedmioty zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.

SPOSOBY ZA£ADUNKU I TRANSPORTU ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
W zale¿noci od zastosowanego systemu zbiórki stosuje siê ró¿ne rodzaje transportu OWG. W opisanych wy¿ej sposobach zbiórki OWG stosowane s¹ ograniczenia
masowe dla wystawianych odpadów. Takie warunki stawiaj¹ najczêciej firmy, które
opieraj¹ zbiórkê na za³adunku rêcznym przez zazwyczaj dwóch pracowników. Sytuacja taka dotyczy wszelkiego rodzaju wystawek (fot. 1).
Do wystawek czêsto w nowoczesnych firmach u¿ywa siê samochodów wyposa¿onych w HDS (fot. 2). Chwytak o zasiêgu kilku metrów jest w stanie unieæ nawet
2 Mg odpadów.

65

In¿ynieria Ekologiczna Nr 23, 2010

Fot .1. Za³adunek rêczny OWG (fot. w³asna)

Fot. 2. Za³adunek OWG z wykorzystaniem HDS (fot. w³asna)

Zastosowanie systemu kontenerowej zbiórki u³atwia odbiór odpadów, gdy¿ wykorzystywane w niej s¹ pojazdy o nadwoziu z hydraulicznym urz¹dzeniem wci¹gaj¹cym
kontener. Nie zawsze jednak du¿e pojazdy mog¹ zmieciæ siê w w¹skich osiedlowych
uliczkach. Dlatego do zbiórki OWG u¿ywane s¹ równie¿ pojazdy o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 Mg zazwyczaj z otwart¹ przestrzeni¹ ³adunkow¹ lub typu furgon.
Pojazdy wype³nione OWG przyje¿d¿aj¹c do miejsca magazynowania lub sk³adowania
OWG s¹ dwukrotnie wa¿one: przed i po roz³adunku. Roz³adunek w zale¿noci od rodzaju pojazdu odbywa siê poprzez otwarcie burt kontenera i u¿ycie hydraulicznego
podnonika do przechylenia i wysypania zawartoci. Pojazdy skrzyniowe zazwyczaj
wyposa¿one s¹ w kiper, czyli urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce przechylenie przestrzeni ³adunkowej w celu jej opró¿nienia. W przypadku gdy wraz z meblami zbierany jest zu¿yty
sprzêt elektryczny i elektroniczny, do za/wy³adunku zalecany jest system rêczny, aby

66

In¿ynieria Ekologiczna Nr 23, 2010

nie spowodowaæ uszkodzenia odpadów EiE, które mog³oby wp³yn¹æ negatywnie na
rodowisko poprzez wydostanie siê substancji niebezpiecznych w nich zawartych.
W praktyce bywa jednak z tym ró¿nie. Zauwa¿yæ trzeba, ¿e wszelkie mechaniczne
metody za/wy³adunku, wykluczaj¹ ponowne wykorzystanie odpadów wg pierwotnego
przeznaczenia, ze wzglêdu na powsta³e zniszczenia [6].

ODPADY WIELKOGABARYTOWE W LICZBACH
Jak podano w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 w Polsce rocznie
zbiera siê ok. 450 tys. Mg tych odpadów (wy³¹czaj¹c odpady EiE). Wed³ug statystyk
podanych przez GUS odpady wielkogabarytowe w miastach stanowi¹ wiêkszy udzia³
w strumieniu masowym odpadów. Zwi¹zane jest to zapewne z tym, i¿ w warunkach
wiejskich odpady tego typu znajduj¹ przed staniem siê odpadem inne przeznaczenie
ni¿ pierwotne. Jak podaje prognoza przedstawiona w KPGO 2010 [8] iloæ wytwarzanych OWG bêdzie systematycznie ros³a stanowi¹c nastêpuj¹ce iloci w poszczególnych latach:
l 2010  478,5 tys. Mg,
l 2014  497 tys. Mg,
l 2018  517.5 tys. Mg.
Pomimo, ¿e ustawa o odpadach obowi¹zuje od 2001 roku to ogólnie dostêpne
raporty o zbieranych selektywnie OWG dostêpne s¹ od 2004 roku. W najlepszym 2008 r.
selektywnie zebrane OWG stanowi¹ ok. 20% ca³ego strumienia (rys. 1). Dok³adne
iloci zebranych selektywnie OWG z wy³¹czeniem sprzêtu EiE przedstawia rysunek 2.
G³ównym ród³em powstawania odpadów wielkogabarytowych s¹ gospodarstwa
domowe, co wyranie widaæ na poni¿szym wykresie (rys. 2).

Rys. 1. Odpady wielkogabarytowe zebrane w Polsce w latach 20042008 [Mg].
Opracowanie w³asne na podstawie [12]
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Rys. 2. ród³a zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych w Polsce.
Opracowano na podstawie [12]

PODSUMOWANIE
W ostatnim czasie, kiedy wzros³o zainteresowanie paliwem alternatywnym, zbiórka i demonta¿ mebli nabiera nowego wymiaru. Odpady mebli w zak³adach demonta¿u
mog¹ byæ poddawane rozdrobnieniu i wydzieleniu z nich surowców wtórnych (g³ównie metali). Pozosta³oæ mo¿e stanowiæ paliwo, sk³ada siê bowiem ono z drewna, tworzyw sztucznych oraz tkanin stanowi¹cych materia³y ³atwopalne. Odpady takie, aby
jednak mog³y byæ zakwalifikowane jako paliwo alternatywne, musz¹ spe³niaæ pewne
warunki, obejmuj¹ce:
l odpowiedni¹ konsystencjê,
l w³aciw¹ granulacjê, dla paliw sta³ych najczêciej < 30 mm,
l brak zanieczyszczeñ sta³ych, w przypadku paliw p³ynnych,
l nisk¹ temperaturê zap³onu,
l brak substancji: niepalnych (metale, szk³o), toksyn, trucizn i patogenów uniemo¿liwiaj¹cych kontakt z paliwem pracowników obs³ugi, chloru, PCB i dioksyn.
Paliwa z OWG w wiêkszoci posiadaj¹ te w³asnoci. Wyj¹tkiem mog¹ byæ sytuacje
gdy odpady zostan¹ le wysortowane, a w zwi¹zku z tym pojawi siê w nich du¿a
zawartoæ chloru. Ten rodzaj paliw mo¿e byæ tylko przeznaczony dla instalacji przemys³owej. W Polsce stosowany jest w cementowniach.
Takie wykorzystanie odpadów wielkogabarytowych jest ze wszech miar korzystne, zarówno ze wzglêdu na ochronê rodowiska, jak i ochronê z³ó¿ surowców energetycznych. Jest tak¿e wype³nieniem obowi¹zku ograniczenia sk³adowania odpadów komunalnych o wartoci opa³owej przekraczaj¹cej 6 MJ/kg [13].
Gospodarka OWG jest w Polsce stosunkowo nowym zagadnieniem, dlatego wszelkie
polskie pozycje literaturowe przedstawiaj¹ problem streszczaj¹c go w maksymalnie
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piêciu zdaniach. Niniejsza praca zwraca uwagê na odpady mebli! Czêstym przypadkiem w polskich i zagranicznych publikacjach jest skupianie siê przy temacie OWG na
odpadach EiE, które jak mo¿na wnioskowaæ z KPGO 2010 nie nale¿¹ do OWG. S¹
jednak za takie uznawane dziêki systemowi ich wspólnego zbierania.
Zak³ady utylizacji odpadów wielkogabarytowych s¹ przysz³oci¹ w gospodarce
odpadami. Odpowiednio zaplanowany system zbiórki tych odpadów zapewne uproci³by proces technologiczny ich utylizacji.
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REORGANISING BULKY WASTE MANAGEMENT
Abstract
Certain ambiguities in definitions of bulky waste are the cause for many problems, especially in terms
of its management. Therefore the still developing bulky waste management in Poland demonstrates a
high degree of diversity. The paper presents different systems of collecting bulky waste items against
a wider background of bulky waste management in Western Europe. Creating a scale of problems
connected to amounts of generated bulky waste items and organizing their collection the paper identifies also other aspects, like the possibility of using furniture refuse in the process of producing
alternative fuels.
Key words: bulky waste, organising bulky waste collection, alternative fuels originating from waste
materials.
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