
M A G D A L E N A  B O R Z Ę C K A  

m b o r z e c k a @ i u n g . p u l a w y . p l  

 

Najlepsze praktyki zagospodarowywania 
odpadów drzewnych 

mailto:mborzecka@iung.pulawy.pl


Głównym celem projektu BioReg jest identyfikacja, 
rozwój oraz uwolnienie niewykorzystanego potencjału 
odpadów drzewnych na poziomie europejskim, a także 
umożliwienie wdrożenia szeregu praktyk waloryzacyjnych dla 
   odpadów drzewnych na terenie Europy. 

 

       

     www.bioreg.eu 
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Źródła odpadów drzewnych 

Wyburzenia i 
rozbiórki 

Przemysł Gospodarstwa 
domowe 
 

Opakowania 



Gospodarka odpadami drzewnymi w 
regionie Göteborga (Szwecja) 

 
Ustawodawstwo i polityki 
promujące waloryzację odpadów 
drzewnych 

 
• Składowanie jest nie dozwolone 

Istnienie platform klasyfikacji, 
warunkowania i sortowania 

• Sortowanie według drewna odpadowego i 
impregnowanego 

• Drewno odpadowe, rozdzielone między 
poddane obróbce i niepoddane obróbce 

Waloryzacja jako energia • Nieobrobione, czyste drewno, odzysk energii w 
Elektrociepłowni (CHP) 

• Drewno poddane obróbce, sprzedawane 
głównie w celu produkcji energii dla przemysłu 
celulozowo-papierniczego 

• Drewno impregnowane, wysyłane do zakładu 
przetwarzania odpadów 

Recykling  • Nie istnieje 



Gospodarka odpadami drzewnymi w 
regionie Styria (Austria)  

 
Ustawodawstwo i polityki 
promujące waloryzację odpadów 
drzewnych 

 
• Zakaz składowania odpadów o zawartości węgla 

organicznego > 5% (masy) 

Istnienie platform klasyfikacji, 
warunkowania i sortowania 

• Urządzenia do sortowania 

Waloryzacja jako energia • Odpady drzewne wysyłane do skojarzonych 
elektrociepłowni i ciepłowni komunalnych, 
spalarnia odpadów drzewnych 

Recykling  • Recykling jest skoncentrowany, a drewno 
spalane na energię jest ograniczone 

• Recykling i obróbka wstępna oczyszczalni 
drewna odpadowego 

• Recykling i wysłanie do przemysłu płytowego 
(poza region) 
 

 



Gospodarka odpadami drzewnymi w 
regionie North-West England (UK)  

 
Ustawodawstwo i polityki 
promujące waloryzację odpadów 
drzewnych 

 
 

• Składowanie jest nie dozwolone 

Istnienie platform klasyfikacji, 
warunkowania i sortowania 

• Urządzenia do sortowania 

Waloryzacja jako energia • Odpady drzewne wysyłane do skojarzonych 
elektrociepłowni i ciepłowni komunalnych, 
spalarnia odpadów drzewnych 

Recykling  • Największe i najstarsze zakłady recyklingu 
drewna 

• Recykling poprzez ściółkę dla zwierząt, ściółkę, 
kompost, pokrycia, ścieżek, aren, produkty 
ogrodowe 

 



Poprawa struktury klasyfikacji 
odpadów drzewnych 

Klasa Kryteria składu Ukierunkowane pochodzenie Główne 
zastosowania i 
tryby 
odzyskiwania 

I Odzyskane odpady drewna 
czystego 

Opakowania z drewna; Odpady z 
obróbki drewna litego bez dodatków 

Odzyskiwanie 
materiałów (panele) 

II Odzyskane drewno bez 
związków 
chlorowcoorganicznych i o 
wysokim poziomie metali 

Odpady z elementów mebli; 
budowlane;   

Odzysk materiałów 
(panele) Instalacje 
spalania 

III Odzyskane drewno 
zawierające związki 
chlorowcoorganiczne i 
metale ciężkie, ale nie 
uważane za odpady 
niebezpieczne 

Odpady z rozbiórki i renowacji; 
Mieszane odpady drzewne; Wszystkie 
odpady drewniane, które nie 
spełniają specyfikacji klasy II 

Odzysk energii w 
instalacjach do 
spalania i 
współspalania 

IV Impregnowane odpady 
drewniane zaklasyfikowane 
jako odpady niebezpieczne 

Impregnowane odpady drzewne: 
drewno kreozotowe (podkłady 
kolejowe), drewno autoklawowane 
CCA (okładziny, chaty ogrodowe, 
drewniane tarasy) 

Odzysk energii w 
spalarniach 
odpadów 
niebezpiecznych 



 W celu przygotowania projektu i planu wdrożenia praktyk waloryzacji odpadów drzewnych w Europie, 
opracowany został zestaw narzędzi prezentujący czynniki sukcesu w UE. 

 Narzędzie opracowano w ramach unijnego projektu BioReg, mającego na celu zidentyfikować, rozwinąć i w 
pełni uwolnić potencjał niewykorzystanych odpadów drzewnych  na poziomie europejskim i umożliwić 
wdrożenie szeregu praktyk waloryzacji odpadów drzewnych w różnych regionach Europy. 

 Narzędzie zostało przygotowane w celu zaprezentowania interesariuszom jasnych wytycznych, co należy wziąć 
pod uwagę opracowując nowe możliwość waloryzacji. Zidentyfikowano kilka grup powiązanych z waloryzacją 
odpadów drzewnych, dla których opracowane narzędzie może okazać się pomocne: decydentów politycznych, 
interesariuszy z branży gospodarki odpadami zajmujących się klasyfikowaniem, odbieraniem, sortowaniem, 
możliwościami waloryzacji i składowania; jednostki zajmujące się recyklingiem odpadów drzewnych, 
przetwarzaniem na energię, przedstawicieli środowisk badawczych i akademickich oraz ogół społeczeństwa. 

 Zestaw narzędzi ma za zadanie stanowić praktyczną i użyteczną podstawę do podejmowania kluczowych 
działań w kierunku waloryzacji odpadów drzewnych. 

 Zestaw narzędzi zbudowany jest z czterech poziomów informacji, (1) strona główna prezentująca różne grupy 
interesariuszy oraz cele narzędzia; (2), określenie zakresu tematycznego osobno dla każdej z grup 
interesariuszy; (3) kluczowe działania;  (4) przykłady pochodzące z regionów modelowych. Struktura 
zaprezentowana jest na Rys. 1a i b. 

 Kolejne slajdy zaprezentują narzędzia odpowiednie dla poszczególnych grup interesariuszy. 

 

Zestaw narzędzi 
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STRONA GŁÓWNA 

NAKREŚLENIE KONTEKSTU 

KLUCZOWE DZIAŁANIA 

PRZYKŁADY 

 Prezentacja 
narzędzia 
 

 Prezentacja 
grup 
interesariuszy 
 

 Zidentyfikow
anie 
kluczowych 
zagadnień dla 
każdej z grup 
interesariuszy 

 Działania 
kluczowe dla 
każdej z grup 
interesariuszy 

 Przykłady zaczerpnięte z 
regionów modelowych 

Powrót 



Strona główna 

• Kluczowe 
działania  Decydenci polityczni 

• Kluczowe 
działania  Gospodarka Odpadami 

• Kluczowe 
działania  Recykling 

• Kluczowe 
działania 

Wytwarzanie Energii 

• Kluczowe 
działania  

Środowiska Badawcze i 
Akademickie 

• Kluczowe 
działania  Społeczeństwo 
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Europejska platforma zarządzania 
odpadami drzewnymi 

http://bioreg.eu/ 
 

http://bioreg.eu/
http://bioreg.eu/


Ogólne cele platformy: 
 

    • poprawa gospodarki odpadami drzewnymi w Europie, poprzez zwiększenie 
wskaźnika zbiórki i ograniczenie złych praktyk, takich jak składowanie lub spalanie; 
 
    • upowszechnianie poprawnych praktyk przemysłowych w regionach o 
niewystarczających możliwościach, kierując się zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym; 
 
    • dostarczanie informacji na temat ewolucji ram regulacyjnych na poziomie 
krajowym i europejskim (kontrola prawna) lub tendencje strukturalne 
(wykorzystanie kaskadowe, magazynowanie węgla, gospodarka o obiegu zamkniętym 
itd.). 

This project has received funding from the European Union’s HORIZON 2020 research and innovative programme under Grant 
Agreement No. 727958  CallH2020-BB-2016-1, topic: BB-06-2016 



Europejska platforma zarządzania 
odpadami drzewnymi 

 







Europejska platforma zarządzania 
odpadami drzewnymi 

Europejska platforma odpadów drzewnych oferuje: 

 Dostęp do dobrych praktyk z regionów modelowych;  

 Zapoznanie się z europejskim rynkiem odpadów drzewnych  poprzez zaprezentowanie 

firm i oferowanych przez nie usług, a także za pomocą narzędzia Geoportal Mapping 

Tool;  

 Identyfikację i nawiązanie kontaktu pomiędzy potencjalnymi partnerami sektora 

odpadów drzewnych na poziomie europejskim;  

 Wpływ na decydentów politycznych w zakresie adaptacji  właściwych ram regulujących 

przepisy dotyczące zarządzania odpadami drzewnymi; 

 Dostęp do inwestorów;  

 Promowanie rozwoju projektów sektora przemysłowego; 

 Prezentowanie produktów, usług  i ofert oraz propozycji współpracy;  

 Obrona interesów członków Platformy; 

 Promowanie współpracy pomiędzy władzami szczebla regionalnego. 



Europejska platforma zarządzania 
odpadami drzewnymi 

Członkowie Platformy  otrzymają uprzywilejowany dostęp do: 

 Raportów i rezultatów prac prowadzonych w ramach projektu BIOREG; 

 Grup roboczych komitetu zarządzającego; 

 Narzędzi takich jak np. narzędzie mapowania GeoPortal, programów wydarzeń, 

newsletterów, forów dyskusyjnych. 

Platforma stanowić będzie wizytówkę prywatnych przedsiębiorców (operatorów, 

producentów, firm konsultingowych, itp.) oraz  służyć jako narzędzie do budowy 

reputacji.  



Dziękuję za uwagę 
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Projekt uzyskał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań  
i innowacji Horyzont 2020, na podstawie umowy nr 727958. 
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