Budowa spalarni paliwa alternatywnego (FPOK)
jako elementu modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło miasta
na przykładzie projektu w Olsztynie
Zagospodarowanie wysokokalorycznych frakcji
odpadów komunalnych/paliw alternatywnych
w modernizowanych ciepłowniach/elektrociepłowniach
Forum „Energia-Efekt- Środowisko”
NFOŚiGW Warszawa, 31 lipca 2014 r.

System ciepłowniczy Olsztyna
- sytuacja obecna
•

•

•

•

Ponad 60%
zapotrzebowania na
ciepło pokrywa MSC
Dostawy ciepła do MSC
są realizowane z dwóch
źródeł centralnych:
ciepłowni miejskiej oraz
elektrociepłowni
fabrycznej Michelin
Moc zamówiona
odbiorcy z MSC - 305
MWt
Zapotrzebowanie na
ciepło z MSC 19002000 TJ

układ systemu ciepłowniczego z centralnymi źródłami ciepła zlokalizowanymi w przeciwległych
częściach miasta i dwustronnym zasilaniem MSC jest bardzo korzystny: zapewnia wysoki poziom
bezpieczeństwa i pewności w zakresie dystrybucji ciepła w Olsztynie oraz niskie straty przesyłu.

Schemat systemu ciepłowniczego – dane eksploatacyjne

Przesłanki Projektu EC Olsztyn
Zmieniające się warunki rynku ciepła w Olsztynie
– Utrzymujące się wysokie zapotrzebowanie na ciepło sieciowe wśród
odbiorców ciepła w Olsztynie,
– EC Michelin zapowiedziało zaprzestanie dostaw ciepła do miejskiej sieci
ciepłowniczej od 2018 r.
– Następują zmiany otoczenia prawnego:
•

•

Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie emisji przesyłowych (tzw.
dyrektywa IED) radykalnie zwiększa wymogi emisyjne od 2016 roku
Zmiany w unijnym systemie handlu uprawnieniami CO2 (tzw. System ETS)
wprowadzają ograniczenia bezpłatnych uprawnień do emisji

Przesłanki Projektu EC Olsztyn
Potrzeba zagospodarowania odpadów komunalnych
Porozumienie 37 samorządów województwa warmińskomazurskiego zakłada realizację projektu „System
gospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” mającego na celu:
–Kompleksową gospodarkę odpadami na terenie 37 gmin
–Budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów
–Zwiększenie odzysku materiałowego z odpadów surowcowych
–Redukcję odpadów umieszczanych na składowiskach oraz
rekultywację składowisk

Źródło dostaw paliwa alternatywnego
(FPOK)
Frakcja palna odpadów komunalnych - FPOK
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Co należy uwzględnić przy zainteresowaniu
paliwem alternatywnym ?
• Potencjał dla produkcji paliwa alternatywnego (odpad np.19 12 10) w Polsce w
roku 2020 - 2,8-6,4 mln t/a (KPGO)
• Zużycie paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych w cementowniach –
plan na 2017r. – 80% (?) energii z odpadów – 1,5 mln t/a
• RÓŻNICA ~ 1,4 – 4,9 mln t/a nadwyżki podaży !!!
Odpady, które mogą opuszczać regiony odpadowe, jednak:

• konieczność zakontraktowania ilości paliwa – brak podstaw prawnych;
• gwarancje dotyczące parametrów odpadów z RIPOK – bardzo duża
zmienność;
• trudność w określeniu przyszłej ceny – brak benchmarków;
• brak jasności odnośnie klasyfikacji ETS i OZE.

Odpad o kodzie 19... nie podlega zasadzie bliskości!

Potencjał frakcji palnej odpadów komunalnych w Polsce

Co dzisiaj?:
1. Składowanie (wyłącznie
do 31.12.2015)
2. Cementownie (po
zapewnieniu parametrów
do 80 % energii realne nie
więcej niż ~1 mln ton/a)
Co jutro?:
1. Cementownie
(zwiększenie wymagań,
obniżenie ceny)
2. Elektrociepłownie (do
1%)
3. Spalarnie odpadów
komunalnych (regiony,
opłaty?)
Źródło: http://www.blizejsmieci.pl/files/ripoki/ripok.swf (stan na dzień 27.03.2014)

Frakcja bio – kompost, osady ściekowe
Z uwagi na zawartość w kompoście i osadach ściekowych frakcji
biologicznej, ale również pozostałości plastików kompost może
stanowić paliwo dla instalacji spalającej odpady.
Wartość opałowa kompostu z odpadów zależeć będzie od procesu
kompostowania oraz zawartości wody i może zmieniać się w
zakresie od 3 do 10 MJ/kg.
W zależności od technologii wilgotność frakcji organicznej może się
zmniejszyć o 10-30%.
Do obliczeń można przyjąć wartość opałową kompostu równą
około 6 MJ/kg.
Osad ściekowy wymaga suszenia.
Odpady takie mogą byś współspalane z frakcją palną w stosunku
90/10

Odzysk energetyczny - w jakich warunkach?
Hierarcha postępowania z odpadami
Unieszkodliwianie czy odzysk?
Spalanie odpadów jest formą odzysku odpadów – wykorzystaniem
ich energii. Zgodnie z Ustawą o odpadach, procesem odzysku
odpadów jest wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka
wytwarzania energii (R1), jeśli ich efektywność energetyczna jest
równa lub większa niż 0,65.
Warunek taki może być spełniony wyłącznie
w pełnej synergii z rozbudowanym systemem
ciepłowniczym i realnym zapotrzebowaniu
na ciepło w cenie rynkowej !

Obecne uwarunkowania prawne nobilitują
proces unieszkodliwia! CO2, OZE,
Dotacje

Analiza wrażliwości ceny ciepła
– model RDF (dane przykładowe)
Wrażliwość ceny ciepła na zmiany parametru dla Bloku EC Olsztyn
[PLN/GJ] 100 tys t RDF
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Wykorzystanie frakcji palnej
w ciepłowni miejskiej

Uwarunkowania formalno- prawne i techniczne:
1. Lokalizacja ciepłowni (zabudowa, dojazdy, place
składowe, miejsce pod rozbudowę instalacji);
2. Zgodność z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,
-Akceptacja lokalnej społeczności.
3. Uzyskanie Decyzji o Środowiskowych
Uwarunkowaniach ..
-Akceptacja lokalnej społeczności.
4. Zgodność z aktami prawa miejscowego (np.
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło …)
5. CO2 – zagrożenie objęcia systemem ETS
6. OZE – brak klasyfikacji
7. Wpis do WPGO (?)

Wykorzystanie frakcji palnej
w ciepłowni miejskiej
Uwarunkowania techniczne:
1. Wymogi dotyczące procesu termicznego
przekształcania odpadów (Dz. U. 2002 nr
37 poz 339)
2. Standardy emisyjne jak dla spalarni
odpadów (Dz. U. Nr 260, Poz. 2181)
Bloki technologiczne – obszary
modernizacji:
1. System podawania paliwa, magazyn
paliwa
2. Technologia kotłowa
3. Spalanie czy Współspalanie
4. Instalacja oczyszczania spalin
5. Odpady popaleniskowe

Spodziewane nakłady inwestycyjne
Wariant przebudowy istniejącej ciepłowni miejskiej (braunfield)*:
Wariant I: 45 tyś ton FPOK - Kocioł wodny 32 MW– 130 mln PLN
Wariant II: 100 tyś ton FPOK - Blok parowy 30MWt/9MWe – 250 mln PLN
Przy założeniach:
Opłata za przyjęcie odpadów 50 zł/tona
Cena węgla < 350 zł/Mg
Energia elektryczna – 150 zł/MWh
Koszt oprawnień do emisji CO2 – 4 eur/Mg
NPV < 0

Wariant budowy nowej spalarni FPOK (geenfield)**:
100 tyś ton FPOK - Blok parowy 32 MWt/11,5 MWe
- 370 mln PLN
*„Koncepcja techniczna modernizacji ciepłowni „Kortowo” w kierunku wykorzystania paliwa

alternatywnego” UCBEiOŚ/SEFAKO; czerwiec 2013;
**„Studium wykonalności elektrociepłowni w Olsztynie z uwzględnieniem paliwa alternatywnego
pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych” Ramboll Polska Sp. z o.o., lipiec 2014

Wykonalność projektu –
Kontraktacja dostaw wsadu paliwowego
Uwarunkowania realizacji projektu w formule Project Finance, które decydują o jego
wykonalności:
1. Konieczność zapewnienia źródeł przychodów: ciepło to za mało !
•Wysokie nakłady inwestycyjnych – instalacja musi spełniać wymogi środowiskowe
identyczne, jak dla spalarni odpadów,
•Specjalne koszty operacyjne – reagenty, odpady popaleniskowe,
•Cena regulowana ciepła –obecne stanowisko URE,
•Jednoznaczne wymagania instytucji finansowych.
2. Podział zadań i ryzyk:
•Za technologię i dostępność odpowiada dostawca know- how ,
•Za odbiór ciepła odpowiada MPEC,
•za zapewnienie dostawy odpadów na warunkach konkurencyjnych odpowiada ich
Właściciel.
Kto jest właścicielem odpadów o kodzie 19 12 12 (10) ??
Warunek krytyczny realizacji: gwarantowane (kontraktowe) zapewnienie
wolumenu FPOK na ustalonych warunkach handlowych
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Skuteczne Modele kontraktacji
Przekazanie zadania
w zakresie termicznego
przekształcenia
odpadów w ramach
zamówienia
in house

Przekazanie zadania w zakresie
termicznego przekształcenia
odpadów

37 gmin

frakcja palna
+
płatność
Gwarancja:
-płatności,
-strumienia

Wykonawca
SPV
Spalarnia

Gwarancja:
-płatności,
-strumienia

Zlecenie usługi
unieszkodliwiania paliwa
alternatywnego

RIPOK

Przekazanie zadania
w zakresie MBP
w ramach zamówienia
in house

LUB
Zamawiający usługę
w trybie PZP
16
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Model implementacji spalarni FPOK
w systemie ciepłowniczym Olsztyna
Uporządkowany wykres zapotrzebowania na ciepło MPEC Olsztyn od
2019r [produkcja ze źródeł 2500 TJ/a]
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Kluczowe uwarunkowania w doborze opcji technologicznych
• Moc cieplna nowego źródła na terenie działki
Lubelska powinna być na poziomie ok. 90MWt.
• Minimalna moc cieplna nowego źródła w
skojarzeniu oparta o kocioł spalający FPOK
25MWt - pokrycie zapotrzebowania na ciepło
w sezonie letnim, moc elektryczna bloku 913MWe.
• Maksymalna moc cieplna nowego źródła
w skojarzeniu nie powinna przekraczać 5065MWt w zależności od technologii
(zachowanie maksymalnie możliwego
wskaźnika skojarzenia i produkcji energii tylko
w wysokosprawnej kogeneracji)
• Realizacja nowej kotłowni szczytowej o mocy
40-65MWt w zależności od mocy cieplnej
i konfiguracji źródła kogeneracyjnego w nowej
EC w oparciu o olej lekki i ewentualnie
częściowo gaz ziemny

PPP – model instytucjonalny
– spółka PPP
PIR
Wkład kapitałowy/objęcie
udziałów w spółce PPP

Spółka PPP

Projektowanie i
budowa

Partner
Prywatny

1.Wybudowanie spalarni
paliwa alternatywnego
oraz kotłów szczytowych
2.Modernizacja C.
Kortowo;
3.Zarządzanie
(operowanie) nową
infrastrukturą;
4.Przychody:
•ze sprzedaży ciepła,
•ze sprzedaży energii
elektrycznej,
•z utylizacji paliwa
alternatywnego

Umowa o PPP

Umowa inwestycyjna

Aport nieruchomości oraz
C Kortowo/objęcie
udziałów w spółce PPP
Sprzedaż/Zakup ciepła

MPEC

Działalność Spółki PPP – główni kontrahenci

MPEC

Umowa sprzedaży ciepła

Spółka
PPP
Dostawcy
paliw
(odpady)

Przedsięb.
obrotu
energią
elektryczną
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Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
proces budowy EC Lubelska

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Faza przediwestycyjna
Podpisanie umowy PPP
Zakończenie procesu uchwalania MPZP
Przygotowanie koncepcji źródła
Przygotowanie ROŚ
Uzyskiwanie decyzji środowiskowej
Sporządzenie projektu budowlanego
Pozwolenia na budowę
Faza inwestycyjna
Sporządzanie projektu wykonawczego
Prace budowlano-montażowe
Rozruch, ruch optymalizacyjny
Ruch próbny, PAC
Modernizacja C Kortowo
Modernizacja 3 kotłów na ściany szczelne (i
pozostałe)
Przystosowanie do wymogów IED
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Uwarunkowania konieczności podjęcia
natychmiastowych działań
SYNERGIA POTRZEB
Zamknięcie wojewódzkiego systemu odpadowego:
•Zastosowanie wymaganej hierarchii postępowania z odpadami;
•Uzyskanie wymaganego poziomu odzysku;
•Zminimalizowanie obciążenia karami;
•Uniknięcie drastycznego wzrostu ceny unieszkodliwienia odpadów poprzez
zapewnienie odzysku ciepła po cenach rynkowych ;
Potrzeby ciepłownicze Olsztyna:
•Pokrycie deficytu po odstąpieniu od dostaw Michelin;
•Możliwość uzyskania przewidywalnego kosztowo źródła ciepła w Olsztynie;
•Konkurencja dla węgla;
•Korzyści dla czystości powietrza w mieście.
SZYBSZE URUCHOMIENIE SPALARNI W OLSZTYNIE TO KORZYŚĆ DLA
CAŁEGO WOJEWÓDZTWA
22

Finansowanie projektu
sytuacja obecna (startowa) – brak
na tym etapie możliwości
aplikowania o środki pomocowe

wkłady kapitałowe
Partnera prywatnego

sytuacja docelowa – wykorzystanie
środków pomocowych (lata 20182019?)

wkłady kapitałowe
Partnera prywatnego
Środki PIR

środki PIR

dotacja

finansowanie dłużne
(bankowe)

pożyczka NFOŚ
finansowanie dłużne
(bankowe)

w zależności od intensywności dofinansowania w ramach dozwolonej pomocy
publicznej, środki PIR i finansowanie bankowe zastąpione zostanie środkami
pomocowymi
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Dlaczego potrzebne jest wsparcie?
PROJEKTY WYKORZYSTANIA ODPADÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH
WPISUJĄ SIĘ W CELE POLITYKI UNIJNEJ I KRAJOWEJ W ZAKRESIE
GOSPODARKI ODPADAMI, A TAKŻE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ,
POWINNY BYĆ ZATEM WSPIERANE.
SEKTOR CIEPŁOWNICZY:
•nie jest w stanie wygospodarować środków na tak wysokie nakłady inwestycyjne;
• .
•w najbliższych
latach będzie musiał dokonać inwestycje w celu dostosowania
przestarzałej, często wyeksploatowanej infrastruktury do nowych standardów
emisyjnych – bez wsparcia wybierze „najtańsze” rozwiązania oparte na spalaniu
węgla;
GMINY:
•Są odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadów,( wybudowanie RIPOK-ów
będących MBP nie kończy procesu utylizacji odpadów);
•Są odpowiedzialne za zaopatrzenie mieszkańców w ciepło;
A WIĘC ISTNIEJE SYNERGIA POTRZEB CIEPLNYCH I ZAGOSPODAROWNIA
ODPADÓW LOKALNIE, W MIEJSCU ICH POWSTAWANIA.
JEDNAK GMINY NIE POSIADAJĄ ŚRODKÓW NA INWESTYCJE
24

Umowa partnerstwa
23 maja 2014r. Komisja zatwierdziła Umowę Partnerstwa najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy
Europejskich na lata 2014-2020, zawierający m.in. układ programów
operacyjnych. Zgodnie z tą Umową:
• finansowane mają być jedynie projekty uwzględnione w tworzonych przez
zarządy województw planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki
odpadami komunalnymi, które zostały zatwierdzone przez Ministra właściwego do
spraw środowiska.
• strona polska wskazywała na konieczność rozwoju min. „instalacji do termicznego
przekształcania odpadów z odzyskiem energii”.
Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe programy operacyjne
i regionalne programy operacyjne, których negocjacje obecnie trwają.
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POIŚ 2014-2020
Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 przewiduje, iż:
•

„w przypadku, gdy istniejący system będzie zapewniał zgodność z tą
hierarchią (postępowania z odpadami – dop. Autora) a do jego domknięcia
będzie konieczna budowa instalacji do termicznego przekształcania
odpadów, inwestycja taka będzie mogła być zrealizowana jako samodzielny
projekt”;

•

„warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planach
inwestycyjnych
w
zakresie
gospodarki
odpadami
komunalnymi
zatwierdzonych przez Ministra Środowiska”;

•

„przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: (…)
instalacje do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z
odzyskiem energii”.
26

Środki krajowe w dyspozycji
NFOŚiGW i WFOŚiGW

Zgodnie z Umową Partnerstwa i informacjami przekazywanymi przez
Ministerstwo Środowiska:
•plany inwestycyjne mają być również podstawą do wydatkowania
środków krajowych, będących w dyspozycji NFOŚiGW i WFOŚiGW
w obszarze gospodarki odpadami.

W celu umożliwienia pozyskania dofinansowania na budowę
instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii
ze środków publicznych, niezależnie od ich źródła (unijne, krajowe),
spalarnia w Olsztynie musi zostać ujęta w planie inwestycyjnym,
stanowiącym załącznik do WPGO.
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Plany inwestycyjne
Obecnie trwają prace nad senackim projektem ustawy nowelizującej
ustawę o odpadach
(druk 615 S), w którym tworzone są ramy
proceduralne sporządzania planów inwestycyjnych.
Zgodnie z projektem:
•„Inwestycje w

zakresie gospodarki odpadami komunalnymi mogą być

finansowane ze środków publicznych pod warunkiem, że zostały ujęte
w planach inwestycyjnych, stanowiących załączniki do wojewódzkich
planów gospodarki odpadami.”
•Plany inwestycyjne będą uszczegółowieniem i uzupełnieniem wojewódzkich
planów

gospodarki

odpadami

(WPGO),

poprzez

wskazanie

instalacji

do przetwarzania odpadów komunalnych, które powinny być wybudowane
w województwie, aby wypełnić cele unijnych dyrektyw w zakresie gospodarki
odpadami.
28

Konieczne działania
1. Wyraźne wpisanie do WPGO instalacji termicznego
przekształcania frakcji palnej z odpadów komunalnych
w Olsztynie jako inwestycji domykającej proces
gospodarki odpadami komunalnymi w województwie.
2. Podstawa działania:
‒

Budowa spalarni
=
domknięcie
systemu
gospodarki
odpadami

Art. 35 ust. 1 ustawy o odpadach, zgodnie z którym plany gospodarki
odpadami zawierają:
•

pkt 1 lit g - informacje na temat „[...] budowy dodatkowej infrastruktury służącej gospodarowaniu
odpadami, zgodnie z zasadą bliskości, oraz, w razie potrzeby, realizacji inwestycji w celu
zaspokojenia istniejących potrzeb [...];

•

pkt 4 lit c - kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania
systemu gospodarki odpadami, w tym „[...] określenie kryteriów lokalizacji obiektów przeznaczonych do
gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów”.

‒
•
•

Art. 37 ustawy o odpadach, zgodnie z którym:

plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat;

Zarząd województwa przedkłada projekt zaktualizowanego wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami, w celu uchwalenia, sejmikowi województwa.
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Konieczne działania
Po zmianie ustawy o odpadach, wpisanie do planu
inwestycyjnego stanowiącego załącznik do WPGO instalacji
termicznego przekształcania frakcji palnej z odpadów
komunalnych w Olsztynie, jako infrastruktury służącej
zagospodarowaniu odpadów komunalnych, tzn. domykającej
proces gospodarki odpadami komunalnymi w województwie.

Budowa spalarni
=
domknięcie
systemu
gospodarki
odpadami

MPEC przygotował projekt wniosku do Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego o wpisanie do WPGO instalacji termicznego unieszkodliwiania
frakcji energetycznej odpadów komunalnych powstałej w wyniku przetworzenia
zmieszanych odpadów komunalnych, która będzie realizowana w ramach
projektu pn. „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenie dostaw ciepła do
miejskiej sieci ciepłowniczej” przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie. Wniosek został
przekazany do Urzędu Marszałkowskiego.

30

Instalacja spalania odpadów komunalnych
w Olsztynie - problem C0₂
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE - Dyrektywa ETS (a także ustawą
o systemie handlu uprawnieniami do emisji oraz projektem ustawy o tej samej nazwie):

instalacje spalania odpadów komunalnych
są wyłączone
z systemu handlu uprawnieniami do emisji.
Nie istnieje definicja legalna instalacji spalania odpadów komunalnych.

Zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi interpretacji załącznika I do Dyrektywy 2003/87/WE,
aby uznać daną instalację za wyłączoną z systemu handlu emisjami, instalacja ta:
•musi spełniać przesłanki uznania jej przez właściwy organ za spalarnię odpadów,
•znaczącą część odpadów spalanych w danej instalacji muszą stanowić odpady komunalne.
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Instalacja spalania odpadów komunalnych
w Olsztynie - problem C0₂
Zgodnie ze wskazówkami
zamieszczonymi na stronie Komisji
Europejskiej:

Odpady komunalne

Zmieszane odpady
komunalne
z gospodarstw
domowych
- odpad o kodzie
20 03 01

FPOK
Odpady odebrane
od wytwórców
odpadów takich
jak RIPOK,
których
skład i charakter
jest podobny do
zmieszanych
odpadów komunalnych
np. o kodzie
19 12 10,
19 12 12

„Wyznaczenie granic w zakresie
czynności przetworzenia odpadów,
które w znaczący sposób zmieniają
lub nie zmieniają właściwości
odpadu, (…) zostało co do zasady
pozostawione Państwom
Członkowskim”.

Źródło: Report on the Experiences gained
with the Helpdesk Service related to the
Waste Shipment Regulation Assessment
and guidance for the implementation of
EU waste legislation in Member States,
European Commission, Brussels 2012
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Przykładowe stanowisko Państw Członkowskich UE
Zgodnie ze stanowiskiem Agencji Środowiska utworzonej przez
Departament
Środowiska,
Żywności
i
Spraw
Wiejskich
w rządzie Wielkiej Brytanii:

1. Na potrzeby systemu EU ETS paliwo alternatywne z odpadów może być nadal
klasyfikowane jako odpad komunalny, a w konsekwencji instalacja spalająca FPOK
jest wyłączona z systemy EU ETS, nawet jeśli wytwarza energię, jeżeli łącznie są
spełnione następujące warunki:
• RDF został wytworzony tylko i wyłącznie z odpadów komunalnych,
• instalacja nie wykorzystuje żadnego innego paliwa.

2. W Wielkiej Brytanii funkcjonują instalacje spalające FPOK wyłączone z systemu
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
3. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w polskim
Ministerstwie Środowiska, w chwili obecnej odpad o kodzie
19 12 10 nie jest uznawany za odpad komunalny.
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Instalacja spalania odpadów komunalnych
w Olsztynie - problem C0₂
W celu uzyskania pewności prawnej co do możliwości wyłączenia spalarni
frakcji palnej pozyskanej ze zmieszanych odpadów komunalnych w Olsztynie
jako „instalacji spalania odpadów komunalnych ” w rozumieniu ustawy o
systemie handlu uprawnieniami do emisji, istnieje konieczność wydania
jednoznacznej interpretacji wydanej przez właściwy organ:
•

Marszałka województwa warmińsko- mazurskiego (organ wydający
pozwolenie zintegrowane),

•

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
(organ sporządzający projekt wykazu instalacji objętych systemem),

•

Rada
Ministrów
rozporządzenia).

(organ

zatwierdzający

wykaz

w

formie
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Wnioski
1. Branża ciepłownicza w najbliższych latach będzie wymagała ogromnych
nakładów na modernizacje, których samodzielnie (ani za pomocą środków
gmin) nie będzie w stanie sfinansować;
2. Wydzielenie FPOK jest zgodne z hierarchią postępowania z odpadami;
3. Konieczne jest wypracowanie skutecznego modelu gwarancji/kontraktacji, który
umożliwiłby uzyskanie bankowalności projektów spalarni FPOK – ustalenie
władztwa;
4. Optymalizację kosztową odzysku energii z FPOK można uzyskać wyłącznie
przy synergii z faktycznym zapotrzebowaniem na ciepło np. poprzez konwersję
aktualnie spalanego w ciepłowniach węgla;
5. W Polskich uwarunkowaniach, w oparciu o rozbudowane systemy ciepłownicze
o relatywnie dużym zcentralizowanym zapotrzebowaniu całorocznym na ciepło
należy promować odzysk energii z odpadów i FPOK (waste to energy)
6. Skuteczny system wsparcia (zwolnienie z ETS, OZE, dotacje) powinien
prowadzić do urentownienia projektów konwersji ze źródeł konwencjonalnych
na spalarnie FPOK;
7. Spalarnie włączone do systemu ciepłowniczego powinny automatycznie
uzyskiwać w WPGO status ponad regionalnych instancji energetycznego
zagospodarowania odpadów (Waste to energy)
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Dziękuję za uwagę
MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie
www.mpec.olsztyn.pl
www.ec.olsztyn.pl

