GOSPODARK A ODPADAMI

Sukces jest w zasięgu ręki
Droga od regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych MBP do Regionalnego Centrum
Recyklingu nie musi być trudna – uważa Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK.
Rozmawiał Piotr Talaga
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Przegląd Komunalny nr 4/2017

GOSPODARK A ODPADAMI

Proponuję przyjrzeć się temu, co
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Przetwarzanie odpadów zmieszanych

Tak skonfigurowany RCR stanie się

optyczne zapewnia nie tylko wysoką

jako strumienia zanikającego w tej dzia-

nie tylko centrum technicznego prze-

wydajność, ale także wysoką jakość
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produktów przekazywanych do re-

rytetem stanie się przygotowywanie
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cyklingu. Część biologiczna, służąca

i przekazywanie do recyklingu wysokiej

niach gospodarki o obiegu zamkniętym.

do prowadzenia procesu biostabiliza-

jakości surowców wtórnych. Wbrew

Czy są jakieś bariery w przeprowa-
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odpowiedniej infrastruktury technicz-
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większości instalacji posiadających
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wiec na wejściu. Instalacja fermentacji,
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jest jednak spełnienie kilku warunków

produkująca wykorzystywany ener-

wpisywać się w istniejącą już infrastruk-

brzegowych. Pierwszym jest okre-

getycznie biogaz z odpadów, może

turę zagospodarowującą odpady. Jeśli

ślenie strategii, zgodnie z którą bę-

pracować z powodzeniem zarówno

np. w regionie funkcjonuje spalarnia

dzie zmieniana gospodarka odpadami

na biofrakcji z odpadów zmieszanych,

odpadów zmieszanych o odpowiedniej

w najbliższych latach. Drugim jest wola

jak i na selektywnie zbieranych w brą-

wydajności, RCR nie ma dublować tej

decydentów zarządzających lokalnym

zowym worku odpadach ulegających

funkcji. Powinno natomiast być wy-

systemem i ich chęć do wprowadzania

biodegradacji.

posażone w podstawowe elementy

zmian. Trzeci warunek to zapewnienie

Zatem obecnie MBP jest bliżej do re-

technologiczne zapewniające możliwość

odpowiednich źródeł finansowania.

gionalnych centrów recyklingu?

przetwarzania głównych strumieni

Oczywiście, każdy przypadek należy

Jak powinny one funkcjonować?

odpadów komunalnych. Nie muszą to

rozpatrywać indywidualnie. Z pew-

Regionalne centrum recyklingu (RCR) to

być oddzielne instalacje. Mogą być to

nością dobrym elementem wdrażania

wersja 2.0 zakładu zagospodarowania

warianty pracy lub część wydajności

zmian byłoby przeprowadzenie kilku

odpadów (ZZO), który funkcjonował

danej instalacji. Zasadniczymi elemen-

projektów pilotażowych i na ich bazie

w poprzednim KPGO. ZZO był jednostką,

tami technologicznymi wchodzącymi

stworzenie kilku szablonowych roz-

która była powołana po to, aby przyj-

w skład RCR powinny być:

wiązań, które stanowiłyby wzorzec

mowała i efektywnie przetwarzała,

1)

sortownia/część mechaniczna MBP

dla innych przedsięwzięć. Pozostaje

zgodnie z ówczesnymi standardami,

do przetwarzania odpadów zmieszanych,

stworzenie katalogu dobrych praktyk

cały strumień odpadów komunalnych

2) biostabilizacja dla biofrakcji wydzie-

i wzajemne dzielenie się pozytywny-

wytwarzanych na obsługiwanym tere-

lonej z odpadów zmieszanych,

mi doświadczeniami oraz ostrzeganie

nie. Gminy zaczęły tę ideę realizować

3) sortownia umożliwiająca doczyszcza-

przed pułapkami. Rzeczywistość nie

zgodnie z zapisami ustawy o utrzyma-

nie i rozsortowanie odpadów zbieranych

musi być taka trudna, wystarczy tylko

niu czystości i porządku w gminach.

selektywnie (pojemnik niebieski i żółty),

chcieć. Okoliczności mamy sprzyjające,

Tymczasem pojawiła się koncepcja

4) magazyny i/lub instalacja doczysz-

a punkt wyjścia bardzo dobry. Sukces

regionalnej instalacji przetwarzania

czania szkła (pojemnik zielony),

jest w zasięgu ręki.
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